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TEGEVUSARUANNE

Vallavanema pöördumine
Mustvee vald moodustati 2017. aastal toimunud haldusreformi käigus. Üheks Mustvee
vallaks liitusid Mustvee linn, Kasepää vald, Avinurme vald, Saare vald ja Lohusuu vald.
2020. aasta lõpu seisuga elas vallas 5 318 elanikku. Suurem omavalitsus annab suuremad
võimalused investeeringuteks vahendite leidmiseks ja piirkonna arenguks. Valla keskuseks
on Peipsiäärne sadamalinn Mustvee. Suuremad asulad vallas on Avinurme ja Lohusuu
alevikud ning Kasepää ja Voore külad.
Vallavolikogus on esindatud Eesti Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik erakond, Eesti
Reformierakond ja valimisliit Uus Laine. 20. mail 2020 allkirjastasid Eesti Reformierakonna,
Sotsiaaldemokraatliku erakonna ja Valimisliidu Uus Laine liikmed Mustvee valla ühiseks
juhtimiseks koalitsioonilepingu. Valla täitevorganiks on kaheksa liikmeline Mustvee
Vallavalitsus. Vallavalitsuses on esindaja igast haldusreformi käigus ühinenud omavalitsuse
piirkonnast. Vallavalitsus osutab talle seadusega pandud teenuseid ja lahendab kõiki
kohalikku elu puudutavaid küsimusi, mis ei ole seadusega antud riigiorganite või kellegi teise
pädevusse
Covid-19 viiruse leviku tõttu oli 2020. aasta tavalisest erinev. Viiruse levik nõudis teistsugust
töökorraldust ja oludega kiiret kohanemist kõikidelt inimestelt, ka volikogu liikmetelt ja
ametnikelt. Siinkohal soovin avaldada lugupidamist ja tänu kõikidele kes olukorra
keerukusest hoolimata koduvalla arengusse panustasid. Kodanike omaalgatuslikul ja
vabatahtlikul tegevusel on väga suur tähtsus valla edendamisel.

1. Konsolideerimisgrupi struktuur

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud konsolideerimisgrupi kohta, kuhu kuuluvad
järgmised üksused:
Tabel 1. Konsolideeriv üksus Mustvee Vallavalitsus - Mustvee valla organisatsiooniline
struktuur
Mustvee Vallavolikogu
Mustvee Vallavalitsus (täitevorgan)
Mustvee Vallavalitsus (ametiasutus)
Mustvee Vallavalitsuse hallatavad asutused:
Avinurme Gümnaasium
Lohusuu Kool
Mustvee Kool
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Peipsi Gümnaasium
Voore Põhikool
Avinurme Lasteaed Naerulind
Mustvee Lasteaed
Mustvee Muusika- ja Kunstikool
Mustvee Valla Spordikeskus
Mustvee Kultuurikeskus
Kasepää Rahvamaja
Raja Vabaajakeskus
Lohusuu Vabaajakeskus
Mustvee Raamatukogu
Mustvee Valla Noortekeskus
Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus
Mustvee Vallavara

Lisaks eelpool loetletule finantseeritakse valla eelarvest kulutusi avalikule korrale,
majandusele (elektrienergia, soojamajandus) valla teede ja tänavate korrashoiule,
ühistranspordile, tänavavalgustusele, heakorrale, vee- ja kanalisatsiooni objektidele,
keskkonnale, kalmistutele, elamu- ja kommunaalmajandusele, tervishoiule, kultuuri- ja
vabaaja üritustele, usuasutustele, küladele, seltsidele, teistele omavalitsustele hariduskulude
katteks, noorte huvihariduseks, koolitranspordiks, toitlustamiseks, sotsiaalteenusteks ja
sotsiaaltoetusteks.
Tabel 2. Konsolideeritud üksused
Üksuse nimetus

Mustvee

Vallavalitsuse

osaluse määr %
SA Kalevipoja Koda

100%

SA Voore Aktiviseerimiskeskus

100%

SA Mustvee Tervis/ alates 2018

100%

Mustvee Linnavara OÜ

100%

2. Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad
Tabel 3. Finantsnäitajad (eurodes)
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Bilansi näitajad

2020

Varad aasta lõpus

2019

2018

22 848 073

20 497 601

18 095 028

Käibevarad aasta lõpus

3 705 465

3 359 533

3 241 705

Kohustised aasta lõpus

6 178 249

5 194 184

5 785 302

16 669 825

15 303 417

12 309 726

Tegevustulud

10 116 892

11 323 306

9 557 536

Tegevuskulud

9 769 484

9 381 062

8 676 912

400 331

2 038 681

840 103

19 142 609

17 138 068

14 853 323

1 941 217

1 575 215

2 113 462

1,71

2,17

1,38

Kohustiste osakaal varadest

27,04%

25,34%

31,97%

Laenukohustiste osakaal varadest

17,55%

19,19%

20,26%

Põhitegevuse tulud

8 949 242

8 629 391

8 462 934

Põhitegevuse kulud

8 394 254

8 359 458

7 656 428

Põhitegevuse tulem

554 988

269 933

806 506

3 023 609

2 393 574

1 623 246

Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad

Aruande aasta tulem
Muud näitajad
Põhivara
Likviidsed varad
Lühiajaline maksevõime*

Netovõlakoormus**

60 % põhitegevuse tuludest
5 177 635
5 077 761
ülemmäär
80 % põhitegevuse tuludest
7 159 393
ülemmäär
Netovõlakoormuse ülemmäära ja
4 135 784
2 784 061
3 454 515
netovõlakoormuse vahe
*Lühiajaline maksevõime – käibevara/ lühiajalised kohustused
** Netovõlakoormus - KOFS § 34 arvestatud kohustuste ning KOFS § 36 alusel arvestatud
likviidsete varade vahe
Tabel 4. Võrreldavate aastate finantsnäitajad – Lohusuu vald
Lohusuu vald (tuhandetes eurodes)

2017

2016

Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
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Netovara aasta lõpus

846,8

903,94

Tegevustulud

870,8

789,39

Tegevuskulud

-935,2

802,08

Tegevustulem

-64,4

-12,69

Tulemiaruande näitajad

Tabel 5. Võrreldavate aastate finantsnäitajad – Kasepää vald
Kasepää vald (eurodes)

2017

2016

Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus

1 852 477

1 755 131

234 842

142 052

1 617 635

1 613 079

1 159 462

986 848

Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud

-1 153 905 -1 092 771

Tulem

4 556

-106 695

-46 293

-87 023

Likviidsus*

2,48

1,77

Lühiajaline maksevõime**

2,11

2,10

12,68

8,09

7,26

5,18

71 010

5 627

33 546(3%)

47 627

Muud näitajad
Põhivarainvesteeringute maht

Kohustuste osakaal varadest %
Laenukohustuste osakaal varadest %
Piirmäärade täitmine
rimata näitajate alusel
Põhitegevuse tulem

konsolidee-

Netovõlakoormus

Tabel 6. Võrreldavate aastate finantsnäitajad – Mustvee linn
Mustvee linn (eurodes)

2017

2016

Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus

257 022

135 811

Lühiajalised kohustised aasta lõpus

542 125

468 320
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Pikaajalised kohustised aasta lõpus

1 382 391

1 049 225

Netovara aasta lõpus

4 641 223

4 016 605

Tegevustulud

2 740 695

2 058 657

Tegevuskulud

-3 043 888

-2 503 427

-335 495

-468 057

Likviidsus*

0,03

0,08

Lühiajaline maksevõime**

0,47

0,29

Kohustiste osakaal varadest

0,29

0,27

Laenukohustiste osakaal varadest

0,23

0,23

Põhitegevuse tulem***

-5 231

-13 625

Netovõlakoormus****

68,76

68,93

-8 666

-3 289

73,92

73,53

Tulemiaruande näitajad

Tulem
Muud näitajad

Piirmäärade täitmine arvestus-üksuse
konsolideeritud näitajate alusel

Piirmäärade
täitmine
deerimata näitajate alusel
Põhitegevuse tulem***

konsoli-

Netovõlakoormus****

Tabel 7. Võrreldavate aastate finantsnäitajad – Saare vald
Saare vald

2017

2016

Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus

1 821 254

1 872 072

357 544

271 950

1 463 710

1 600 122

Tegevustulud

1 426 292

1 294 444

Tegevuskulud

-1 480 854

-1412 277

-58 233

-121 705

Kohustised aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad

Tulem
Muud näitajad
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Põhivarainvesteeringute maht

112 107

61 050

Likviidsus*

1,19

0,98

Lühiajaline maksevõime**

1,19

0,98

Kohustiste osakaal varadest

0,20

0,15

Laenukohustiste osakaal varadest

0,13

0,09

Põhitegevuse tulem***

102 889

76 465

Netovõlakoormus****

129 934

103 584

112 130

70 344

138 337

120 870

Piirmäärade täitmine arvestus-üksuse
konsolideeritud näitajate alusel

Piirmäärade
täitmine
deerimata näitajate alusel
Põhitegevuse tulem***

konsoli-

Netovõlakoormus****

Tabel 8. Võrreldavate aastate finantsnäitajad – Avinurme vald
Avinurme vald (tuhandetes eurodes)

2017

2016

Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus

2 653

2 592

Kohustised aasta lõpus

1 217

1 267

Netovara aasta lõpus

1 436

1 326

Tegevustulud

2 439

1 728

Tegevuskulud

-2 326

-1 629

Tegevustulem

113

99

Likviidsed varad

452

609

Lühiajaline maksevõime**

4,16

6,52

Kohustiste osakaal varadest

45,87

48,88

Laenukohustiste osakaal varadest

42,93

45,95

Tulemiaruande näitajad

Muud näitajad

Piirmäärade täitmine konsolideerimata
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näitajate alusel
Aruandeperioodi tulem

106

90

Netovõlakoormus****

597

598

*Likviidsus – likviidsed varad/lühiajalised kohustused
**Lühiajaline maksevõime – käibevara/lühiajalised kohustused
***Põhitegevuse tulem - põhitegevuse tulude ja kulude vahe, täpsem arvestusmetoodika on
kehtestatud vastavalt KOFS § 32 lõikele 4 rahandusministri määrusega; piirmäär on vastavalt
KOFS §33 null (st ei tohi olla negatiivne)
****Netovõlakoormus - KOFS § 34 alusel arvestatud kohustuste ning KOFS § 36 alusel
arvestatud likviidsete varade vahe, täpsem arvestusmetoodika on kehtestatud vastavalt
KOFS § 32 lõikele 4 rahandusministri määrusega; piirmäär on 60% põhitegevuse tuludest.
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3. Ülevaade üldisest majanduskeskkonnast Eestis
Viiruskriisi mõju Eesti majandusele
Viiruskriis on kokku surunud ettevõtete arendustegevuse ajakavad – loetud kuudega tuleb
ära teha mitme aasta arendustöö. Töö- ja äriprotsesside digitaliseerimine ja
automatiseerimine on tõusnud ellujäämiseks kesksele kohale. Esile on kerkinud virtuaalsed
lahendused. Tööturg on polariseerumas oodatust kiiremini. Ühelt poolt teravneb
tippspetsialistide puudus, kuid samas tekib keskmiste ja madalamate oskustega tööjõu
ülejääk.
Vaja on kriisieelsest avatumat välismaiste tippspetsialistide kaasamise võimalust. Viiruskriis
on kaasa toonud turgude ümberjagamise kogu maailmas – tarneahelaid lühendatakse ja
mitmekesistatakse. Euroopal ja Eestil on sellest targa tegutsemise korral üksjagu võita.
Kriisi mõju majandusele on mitmekihiline:
1) haigestunud ja eneseisolatsioonis inimesed ei tööta ega loo väärtust tavapärasel viisil,
2) viirusega võitlemiseks seatud piirangud takistavad majanduse toimimist ning
3) kriisi tõttu tekkinud ebakindlus mõjutab inimeste, ettevõtete ja valitsuste käitumist praegu
ja tulevikus.
Kõige rohkem on kannatanud need valdkonnad, mis on viiruse leviku tõkestamiseks seatud
piirangutest enim mõjutatud – majutus, toitlustus, reisisektor, meelelahutus, ka veondus ja
laondus. Nende sektorite tähtsus majanduses mõneks ajaks väheneb.
Kasvab viiruskindlamate sektorite panus – info ja side, puidu- ja paberitööstus, ka
finantssektor. Soodsad väljavaated kasvuks on ka idu - ettevõtlusel, sest
investeerimisvõimalusi otsivat vaba raha on maailmas palju.
Viiruskriis on majanduses kiirendanud mitmeid trende:
*väärtusahelate ja tööprotsesside riskikindlamaks muutmine,
*digitaliseerimine ja automatiseerimine ning
*kaugtöö ja virtuaalkanalite kasutamine.
Suuremad ja tugevamad ettevõtted suudavad neid muutusi ise juhtida, väikeettevõtted ja
kehvemas seisus suurettevõtted jäävad hätta. Nende protsesside tulemusel on toimumas
kiired struktuurimuutused tööturul.
Kriisi järel Euroopa majanduse taaskäivitamiseks kokku lepitud prioriteedid kiirendavad
rohepööret. Kirjeldatud trendidest sõltub ka Eesti ettevõtete konkurentsivõime hoidmine ja
tugevdamine.
Ühiskonna tasandil võimendab kriis varanduslikku ja tehnoloogilist ebavõrdsust. Tekivad
uued ebavõrdsuse vormid – näiteks digioskustes, aga ka kaugtöö tegemise võimalustes.
Kaugtöö ja virtuaalkanalite esiletõus. Viiruskriis muutis väga lühikese aja jooksul üldist
suhtumist kaugtöö rakendamisse ning see on olnud üks tähtsamaid abinõusid, tänu millele
inimeste ja ettevõtete tegevus sai võimalikult normaalselt jätkuda.
Ettevõtted olid sunnitud kaugtöölahendusi rakendama sisuliselt päevapealt, mis oli tõsiseks
väljakutseks. Kaugtöö lahendustega on kohanetud kiiresti ning muutused töömustrites jäävad
ilmselt püsima. Koos sellega tekib vajadus töökoha tähendus ümber mõtestada – töölaua
pakkumise asemel saavad töökohtadest üha enam koostöökeskused ühiste eesmärkide
Vallavanem /allkirjastatud digitaalselt/
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saavutamiseks. Füüsilised näost-näkku kohtumised vähenevad ning koos sellega kahaneb ka
transpordi ja reisimise vajadus. Kaugtöö toob esile ka uudsed oskused, nagu virtuaalsete ja
hübriidtiimide juhtimine, müügitöö virtuaalsete kanalite kaudu, töö ja pereelu ühildamine,
aga ka vaimse tervise tähtsuse. Kaugtöö ei ole siiski mõeldav kõigi töökohtade puhul.
Statistika peegeldab, et kaugtöö osakaalu märgatav kasv toimus Eestis kevadel eelkõige
tippspetsialistide seas. Seetõttu võib kaugtöö laiem kasutuselevõtt süvendada ühiskondlikke
lõhesid.
Võttes arvesse senist viiruskindlust ja tulevikutrende, on kasvamas info ja side, puidu- ja
paberitööstuse, finantssektori ning iduettevõtete tähtsus. Ebasoodsa perspektiiviga on
lähiaastatel majutus-, toitlustus- ja reisiettevõtete tegevus ning meelelahutusega seotud
sektorid.
Kuidas läheb majandussektoritel?
Info ja side ettevõtete jaoks jääb kodumaine turg järjest ebaolulisemaks, sest digilahenduste
rakendamiseks pole nõudlust, ning kui siinne keskkond ei paku ka uudsete ideede arendamise
võimalust, viiakse järjest enam arendustööd odavama tööjõuga riikidesse. Senisest rohkem
tööd tehakse Eesti klientidele, sest kiire automatiseerimine ja digitaliseerimine on kõigis
sektoreis pea ainus viis ellu jääda.
Energeetikas jääb roheliste lahenduste areng toppama, energeetika tehisintellekti (AI)
katsekeskus rajatakse Soome.
Majutus- ja toitlustusettevõtted jäävad riigi täppismeetmete toel esialgu püsima, kuid
välisturistide põud lähiaastatel tähendab, et konkurents on varasemast ägedam ning uusi
investeeringuid tehakse vähe. Majutus ja toitlustus elab üle palju pankrotte ning orienteerub
ümber väiksematele mahtudele, siseturism muutub senisest elitaarsemaks ja on keskmise
ostujõuga inimesele vähem kättesaadav. Toitlustuses ja ka turismis levivad laiemalt
kontaktivabad ja platvormipõhised lahendused, mida kasutab eelkõige jõukam osa
elanikkonnast. Maaelu saab tagasilöögi
Tervishoius läheb kõik üldjoontes sama rada, kuid riiklik rahastusmudel näitab järjest enam
rebenemise märke.
Kaubanduses kipuvad tekkima pinged selle pinnalt, kes toetusmeetmetest osa said ja kes ei
saanud.
Ehituses püüab riigisektor kontratsüklilise poliitikaga asendada erasektori vähenenud
tellimusi, kuid kiiresti käima minevaid projekte napib, sest planeerimise ja hankimise
protsess võtab aega.
Riigivõlg kasvab järk-järgult seoses palgatoetuste ja ettevõtluse tugilaenudega ning selle
teenindamiseks on vaja seada sisse uusi makse. Võla teenindamise koormus kasvab ajas.
Maksusüsteemi muutmine progressiivsemaks.
(Andmed: Arenguseire Keskus, 2020. Viiruskriisi mõju Eesti majandusele.)
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Tabel 9. Prognoosi põhinäitajad
2020
tegelik

2021
prognoos

2022
prognoos

2023
prognoos

2024
prognoos

2025
prognoos

Reaalse SKP aastakasv %

-2,9

2,5

4,8

3,2

3,1

2,9

Tööpuudus %

6,8

8,0

7,3

6,6

6,2

6,0

Inflatsioon %

-0,4

2,0

2,1

2,0

1,9

1,9

Palgakasv %

2,9

3,9

5,6

5,1

4,9

4,7

tulud kokku (mln €)

10 928

11 883

12 210

12 919

13 363

13 810

kulud kokku (mln €)

12 233

13 606

13 441

13 922

14 172

14 469

ülejääk/puudujääk (mln €)

-1 305

-1 723

-1 231

-1 003

-809

-659

nominaalne eelarvepositsioon (% SKP)

-4,8

-6,0

-4,0

-3,1

-2,4

-1,9

struktuurne eelarvepositsioon (% SKP)

-3,6

-5,5

-3,7

-2,9

-2,3

-1,8

-6,3

-11,5

-14,5

-16,6

-18,1

-19,2

võlakoormus (% SKP)

18,2

21,4

24,9

27,7

28,5

28,8

reserv kokku (% SKP)

11,3

8,1

7,5

7,6

7,4

7,1

Valitsussektori:

kumulatiivne struktuurne
eelarvepositsioon (% SKP)

Allikas: Rahandusministeeriumi kevadprognoos

Kriis kärpis majanduse kasvuvõimet. Kiirem majanduse taastumine algab järgmisest aastast.
Majandus hakkab selgemalt kriisist taastuma 2022. aastal.
Kui koroonakriisi eelselt oli Eesti majandus kasvanud üle oma võimekuse, siis vaatamata
positiivsele eelarvestiimulile langes majandus kriisi, mis negatiivse toodangulõhe kaudu
mõõdetuna ulatus eelmisel aastal 2,5%ni SKPst. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud
meetmed mõjutavad majandust oluliselt ka sel aastal, mistõttu süveneb negatiivne
toodangulõhe veelgi. Majanduse kiiremat taastumist ja seega negatiivse toodangulõhe
sulgumist näeme selgemalt järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Lisaks piirangute kadumisele
annab ajutise tõuke majandusele ka pensioni II sambast vabanev raha. See on ka aeg, mil
eelarve tuge majandusele võib vähendama hakata.
Rahandusministeeriumi prognoos näeb ette majanduse kiiret taastumist aasta teisest
poolest alates.
2021. aasta esimeses pooles takistavad majanduse taastumist endiselt tegevus- ja
liikumispiirangud. Kui vaktsineerimine läheb plaanipäraselt ja nakkusoht taandub, peaks
2021. aastal taas kasvu näitama kõik tegevusalad peale ehituse ning majanduse kriisieelne
tase saavutatakse aasta lõpuks. Taastumine saab esialgu olema ebaühtlane, tuginedes
eksportivale tööstusele ja arvutiteenustele. Kuna kriis on olnud töötuse kiire kasvu kaudu
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madalapalgalistel tegevusaladel sotsiaalselt kulukas, siis on kriitilise tähtsusega välisturismi
taastumine, mis jääb prognoosi kohaselt 2022. aastasse.
Valitsussektori nominaalne eelarvedefitsiit langeb kriisi süvenemise tõttu sel aastal
6,0%ni SKPst, mis on kehtiva riigieelarve strateegiaga võrreldes 0,7% SKPst võrra
parem tulemus. Tulusid suurendab maksulaekumine, mida mõjutab positiivselt
paranenud majanduskeskkond ning pensioni teise samba erakorraliste väljamaksete
maksustamine.
Viiruse olukorra halvenemine ja täiendavad majanduspiirangud on kaasa toonud lisaeelarve
koostamise, milles sisalduvate kriisileevendusmeetmete tõttu kasvavad ka kulud. Sügav
eelarvepuudujääk hakkab järgmisest aastast kriisist väljumisel jõuliselt vähenema, kuid siiski
püsib eelarvepuudujääk prognoosiperioodi lõpuni 2025. aastal. Kriis on mõjutanud maksude
tasumist suuremal määral kui kulutaset ehk maksutulu on vähenenud, kuid kulud on
kasvanud lisaks tavapäraselt planeeritule erinevate kriisi leevendusmeetmete läbi, mistõttu
võtab eelarvedefitsiidist väljumine aega.
Võlakoormus suureneb sel aastal 21,4%ni SKPst ning jõuab prognoosiperioodi lõpuks
28,8% tasemele SKPst.
Valitsussektori netopositsioon ehk võla ja reservide taseme vahe tänavu suureneb ning
halveneb edasistel aastatel, eelkõige koroonakriisist tulenevate mõjude ja järkjärgulise
taastumise tõttu. Riigieelarve negatiivset rahavoogu 2021-2025 rahastatakse lühi- ja
pikaajaliste võlakirja-emissioonide ning uute laenude abil. ( Rahandusministeerium)

4. Sotsiaalmajanduslik olukord Mustvee vallas
Ajaloolise (1918-1940. a) haldusjaotuse järgi kuulusid kõik viis ühinevat omavalitsust
Tartumaa koosseisu. Eesti NSV ajal pärast rajoonide moodustamist kuulus ühinevate
omavalitsuste territoorium Mustvee rajooni koosseisu ajavahemikul 1950 - 1959.
Piirkonnas on Jõgeva Maakonnaplaneering 2030+ alusel tugi-toime piirkonna keskus
Mustvee linn, kus asuvad huvikool, perearstid, gümnaasium, kiirabijaam, päästekomando
ning suuremad kauplused. Tulenevalt sellest ja logistilisest asukohast on ühinemislepingus
kokku lepitud uue omavalitsuse halduskeskusena Mustvee linn.
Ühinemise tulemusena on võimalik vaadelda piirkonda kui tervikut, mis on eelduseks
omavalitsuse jätkusuutlikule tegevusele ja majandusliku võimekuse kasvule.
Ühinemine võimaldab paremini ära kasutada omavalitsuste turismipotentsiaali (sh Peipsi
järv, piirkondade ajaloo-ja kultuuripärand, vanausuliste ja Kalevipoja temaatika) ning
ühiselt turundada Peipsi piirkonda.
Territoorium ja rahvastik.
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Mustvee vald paikneb Jõgevamaa idaosas, naabriteks on põhjaosas Alutaguse ja Vinni vald,
läänes Jõgeva vald ning lõunaosas Tartu ja Peipsiääre vald. Idaosast piirneb vald Peipsi
järvega. Valla pindala on ligikaudu 615 km². Tähtsamatest ühendusteedest läbib valda JõhviTartu-Valga maantee (põhimaantee nr 3) ning tugimaanteedest Rakvere-Luige, JõgevaMustvee ja Aovere-Kallaste-Omedu maantee.
Mustvee vallas oli 01.01.2020. a. seisuga 5 350 elanikku, 01.01.2019.a. seisuga 5 469
elanikku ja 01.01.2018. a seisuga 5 537 elanikku ( statistikaameti andmetel ).
Mustvee vallas on 1 linn, 2 alevikku, 56 küla.
Valla keskuseks on Mustvee linn, mis on ühtlasi valla suurim elanike arvult 1 243 elanikku.
Avinurme alevikus on 626 ja Lohusuu alevikus 322 elanikku. Vallas on kokku 56 küla.
Rahvaarvult suurim küla on Raja (379 elanikku), järgnevad Voore (252), Kükita (220),
Kääpa (188), Ulvi (147), Kasepää (148), Tiheda (137), Metsaküla (98), Võtikvere (85) ja
Tammispää (84).
Vallavolikogu ja Vallavalitsus asuvad Mustvee linnas, teenuskeskused paiknevad Lohusuu
ja Avinurme alevikes ning Kääpa ja Kasepää külades. Vallas asuvad lasteaiad, koolid,
kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid.
Mustvee vallas on 8 haridusasutust: Avinurme Gümnaasium, Peipsi Gümnaasium, Mustvee
Kool, Lohusuu Kool, Voore Põhikool, Avinurme Lasteaed Naerulind, Mustvee Lasteaed
ning Mustvee Muusika- ja Kunstikool.
Mustvee vallas on 2 kultuuriasutust (Mustvee Kultuurikeskus ja Kasepää Rahvamaja), 2
vabaajakeskust (Lohusuu Vabaajakeskus ja Raja Vabaajakeskus), laululavad ja pargid.
Saare piirkonna kultuurielu korraldavad sihtasutused Kalevipoja Koda ja Voore
Aktiviseerimiskeskus, Avinurme piirkonna kultuurielu korraldab piirkonna kultuurijuht.
2019. aastal moodustati Mustvee Raamatukogu, kuhu kuuluvad 7 endiste valdade
raamatukogu: Avinurme Valla Raamatukogud, Kasepää Raamatukogu, Lohusuu
Raamatukogu, Mustvee Linnaraamatukogu, Raja Raamatukogu, Saare Raamatukogu ja
Voore Raamatukogu.
Mustvee vallas tegutsevad mitmed muuseumid: Mustvee vanausuliste muuseum ja
Kaalumuuseum Mustvees, Kalevipoja muuseum Kääpal, Peipsimaa muuseum ja Peipsi järve
elu tuba Kasepääl. Lisaks säilitatakse ja tutvustatakse erinevate piirkonnast päris suurkujude
lugu ja asju erinevates muuseumi-tubades (Heino Kiik, O. W. Maasing, jne).
2018. aastal alustatud Kalevipoja muuseumi ulatuslikud renoveerimistööd lõpetati 2020.a.
Mustvee vallas tegutseb 10 kogudust, mis peavad üleval 10 sakraalhoonet. Nende seas on nii
kirikuid kui palvelaid. Mustvee kogudused kuuluvad viide erinevasse konfessiooni.
Mustvee vald soovib lähtuvalt Mustvee Valla arengukavast pakkuda oma kogukonna
liikmetele ja külalistele parimat keskkonda elamiseks, õppimiseks, töötamiseks ning vaba
aja veetmiseks.
Valla territooriumil asuv Peipsi järv ja paljud vaatamisväärsused pakuvad silmarõõmu ja
hingekosutust ning erinevaid aktiivse puhkamise võimalusi nii kohalikele elanikele kui ka
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kaugemalt tulnuile. Peipsi järv soosib atraktsioonide mitmekesistamiseks ka erinevate
investeeringute tegemist.
5. Ülevaade arengukava täitmisest
5.1 Valla juhtimine
Mustvee Vallavolikogu valiti 2017. a. oktoobris. Volikogu on 21 liikmeline, volikogu tööd
juhib volikogu esimees. Töö paremaks korraldamiseks on moodustatud 6 alatist komisjoni:
arengu- ja eelarve-, hariduse-, kultuuri-, majanduse-, revisjoni- ning sotsiaalkomisjon.
Volikogu liikmetele ja volikogu komisjonide liikmetele maksti 2020. a. hüvitist kokku 27
674 eurot ja töötasu 27 602 eurot.
Mustvee Vallavolikogu kinnitas alates 25. juunist 2020 Mustvee valla täitevorgani Mustvee
Vallavalitsuse 8-liikmelisena, struktuuriga vallavanem ja 7 vallavalitsuse liiget, varem oli 7liikmeline. Vallavalitsuse liikmetele maksti hüvitist 2 100 eurot.
5.2 Osalemine koostööorganisatsioonides
Mustvee vald on liige järgmistes vallaülestes ühingutes: MTÜ Jõgevamaa
Ühistranspordikeskus, Jõgevamaa Koostöökoda, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate
Kogu, Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Valla- ja
Linnasekretäride Selts ning Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing.
Mustvee vald on seadnud koostöö eesmärgiks parema ja kooskõlastatud tegevuse teiste
kohalike omavalitsuste- ja riigiasutustega, eesmärgiga saavutada kulude kokkuhoid ja
heatasemeline avalike teenuste osutamine.
Eesmärkide saavutamiseks Mustvee vald osales liikmena ja tegi koostööd 2020. aastal
järgmistes ühingutes:
Eesti Linnade ja Valdade Liit
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
MTÜ Peipsimaa Turism
MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Eesti Muusikakoolide Liit
Eesti Maaomavalitsuste Liit
MTÜ Peipsi Piirkonna Arenduskoda
5.3 Põhimõtted ja arengusuunad arengukavast 2018-2030. a.
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Mustvee valla arendustegevuses ja strateegia elluviimisel lähtutakse järgnevatest
põhimõtetest:
* AVATUD VALITSEMINE – Mustvee valla juhtimine on läbipaistev ja
detsentraliseeritud. Strateegiliste investeeringute ja üle vallaliste tegevuste kavandamine
toimub keskselt, kohalike küsimuste lahendamine kohapeal piirkondades.
* UUENDUSLIKKUS – Arendustegevuste elluviimisel kasutatakse uuenduslikke
lahendusi, tehes koostööd erinevate sektoritega. Oluline on arendada valla poolt pakutavaid
e-teenuseid ning kasutada teenuste pakkumisel delegeerimist ja innovaatilisi mudeleid.
* KOGUKONDLIK KOOSTÖÖ – Valla suureks väärtuseks on erinevad
kogukonnad. Oluline on leida kokkupuutepunkte erinevate rahvuslike, usuliste ja muul moel
eristuvate kogukondade vahel, säilitades samas nende eripära ja tagades nende jätkusuutliku
toimimise.
Mustvee vallal on neli omavahel seotud arengusuunda, mis hõlmavad läbivalt kõiki
eluvaldkondi:
*ETTEVÕTLIK VALD – Mustvee vallas on loodud ettevõtluseks soodsad
tingimused. Ettevõtlikkust väärtustatakse ja toetatakse igas valdkonnas lapseeast
täiskasvanuni. Soodustatakse kaugtööd ja paindlikku töökorraldust. Ettevõtjad on märgatud
ja kaasatud valla arendustegevusse.
*HEA KODUPAIK – Mustvee vallas on turvaline ja meeldiv elukeskkond, mis toetab
perede jäämist ja tulemist siia. Tehniline taristu on kaasaegne ja toimiv, tagatud on hea
ühendus valla keskuse ning Tartu ja Tallinna suunal.
* PEIPSI PEALINN – Mustvee vald on Peipsimaa keskus, piirkonna turismi
arenguvedur ja hea mainega piirkond. Mustvee linn on toimepiirkonna keskus, kus on
tagatud piirkondlikud kvaliteetteenused ning loodud eeldused täiendavate töökohtade
tekkeks.
5.4 Mustvee valla arendustegevused
2018. aastal valmis Mustvee valla arengukava 2018 – 2030.a. Valla arengukavaga samal
ajal valmisid Jõgevamaa ja Peipsimaa arengustrateegiad. Sealjuures Peipsimaa
arengustrateegia on selle piirkonna omavalitsuste omaalgatuslik ettevõtmine.
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on maapiirkondades elavatele peredele tagada head
elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele. Toetust saab taotleda
veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide,
juurdepääsuteede
ja
autonoomsete
elektrisüsteemide rajamiseks.
Hajaasustuse 2020. aasta taotlusvooru esitati kokku 32 taotlust kogusummas 188 709 eurot,
millest riigi ja KOV toetus 124 389 eurot, taotlejate omaosalus 64 321 eurot.
Eelarveliste vahendite vähesuse tõttu rahuldati 16 taotlust, millest 10 veesüsteemide
parandamiseks ning 5 kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ning 1 juurdepääsutee
rekonstrueerimiseks, 16 majapidamist jäid toetuseta.
Eraldati toetust 61 563 eurot, millest oli Mustvee Vallavalitsuse rahastus 35 000 eurot ja
riigi poolne toetus 26 563 eurot.
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2018. juurutati MTÜ-de tegevustoetuse taotlemise süsteem. Mustvee vallaks liitunud
omavalitsustes olid MTÜ-de tegevustoetuste maksmiste korrad erinevad ja seetõttu oli uue
süsteemi loomine uuenduslik nii vallale kui taotlejatele. Süsteemi edukamale käivitamisele
aitasid kaasa regulaarselt toimima hakanud MTÜ-de ümarlauad.
Mustvee vallas nähakse vajadust erinevaid kogukondi omavahel terviksüsteemina toimima
panna. Eelkõige selleks, et ühistel eesmärkidel tegutseda ning võimendada valla võimalusi
kogukondade murede ja rõõmudega kursis olles. Mustvee valla vajadus kaasamise järele
tugevnes valdade ühinemisega 2017. aasta haldusreformi käigus, valla arengukava
koostamise ja kinnitamise protsessi ning haridusreformiga seotud valukohtadest.
2019 algas kogukonnakogude moodustamine.
Mustvee Vallavolikogu 30.05.2018 määruse nr 19 „Mustvee valla kogukonnakogu statuut“
§ 2 lõike 2 kohaselt moodustatakse kogukonnakogu valla erinevate piirkondade huvide
paremaks arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel. Kogukonnakogu moodustatakse
ühe piirkonna asustusüksuste esindajatest, piiriäärsetel asustusüksustel on õigus määratleda
ise, millise piirkonna kogukonna hulka kuuluda. Kogukonnakogu piirkonna piiride
kinnitamisel võetakse arvesse sinna kuuluva piirkonna eripära, inimeste toimepiirkonda ja
asustusüksuste omavahelist seotust.
Avinurme kogukonnakogu asutamise rahvakoosolek toimus Avinurmes 30.11.2019.
Kogukonnakogu asutati haldusreformi eelsesse Lohusuu valda kuulunud Jõemetsa, Kärasi
ning Piilsi küladest ning haldusreformi eelse Avinurme valla haldusterritooriumil asunud
küladest ja Avinurme alevikust.
Kasepää piirkonna kogukonnakogu asutamise rahvakoosolek toimus Kasepääl 18.01.2020.
Asutati Kasepää piirkonna kogukonnakogu, kuhu kuuluvad haldusreformi eelsesse Kasepää
valda kuulunud külad: Metsaküla, Omedu, Kasepää, Kaasiku ja Nõmme.
Kääpa piirkonna kogukonnakogu asutamise rahvakoosolek toimus Kääpal 18.01.2020.
Asutati Kääpa piirkonna kogukonnakogu, kuhu kuuluvad haldusreformi eelsesse Saare valda
kuulunud külad: Halliku, Kiisli, Koseveski, Kääpa, Nautrasi, Odivere, Pedassaare, Pällu,
Ruskavere, Saarjärve.
Voore piirkonna kogukonnakogu asutamise rahvakoosolek toimus Voorel 18.01.2020.
Asutati Voore kogukonnakogu, kuhu kuuluvad haldusreformi eelsesse Saare valda kuulunud
külad: Putu, Kallivere, Voore, Vanasaare, Sirguvere, Tuulavere, Veia, Levala, Tarakvere,
Vassevere, Maardla, Jaama.
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Lohusuu piirkonna kogukonnakogu asutamise rahvakoosolek toimus Lohusuus 14.02.2020.
Asutati Lohusuu piirkonna kogukonnakogu, kuhu kuuluvad haldusreformi eelsesse Lohusuu
valda kuulunud külad: Kalmaküla, Ninasi, Raadna, Separa, Tammispää, Vilusi ja Lohusuu
alevik.
Mustvee piirkonna kogukonnakogu asutamise rahvakoosolek toimus Mustvees 15.02.2020.
Asutati Mustvee piirkonna kogukonnakogu, kuhu kuulub Mustvee linn.
Raja piirkonna kogukonnakogu asutamise rahvakoosolek toimus Rajal 25.02.2020. Asutati
Raja piirkonna kogukonnakogu, kuhu kuuluvad haldusreformi eelsesse Kasepää valda
kuulunud külad: Tiheda, Raja ja Kükita.
Kogukonnakogu liikmeid valitakse rahvakoosolekul neljaks aastaks, ning liikmed valivad
enda seast kogukonnakogu vanema kaheks aastaks. Kindlatel tähtpäevadel toimuvad
rahvakoosolekud ning osades külades on olemas külavanem. Enne haridusreformi toimus
rahvakoosolekuid rohkemates külades, ajendatud elanikke suuremast kaasamisvajadusest.
Nii MTÜde ümarlaual, kogukonnakogude koosolekutel kui rahvakoosolekutel osaleb
vallavanem, vallavalitsuse või volikogu liikmeid. Lisaks hoiavad kogukonnakogud
vallavalitsust kursis koosolekute protokollide edastamisega.
2018. aastal esitati taotlusi projektidele, mis viidi ellu 2019-2020 aastatel:
Mustvee-Kasepää kergliiklustee;
Mustvee Kultuurikeskuse digikinosüsteem;
Mustvee valla kalapeod 2019-2020;
Peipsimaa muuseumi I korruse renoveerimine, hajaasustuse programm 2020, EU
Regionaalarengu Fondi projekt „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamine“.
Osaleti projektis „500 kodu tuleohutuks“
Projektiga „Peipsi piirkonna taristute arendamine" rajatati Jõgevamaale Mustvee linna ja
Kasepää piirkonda ühendav kergliiklustee, mis tagab piirkonna elanikele ja turistidele
turvalise liikumise jalgsi ja jalgrattaga vahel. Lisaks kohalikele elanikele peatub piirkonnas
hooajaliselt inimesi üle Eesti ja kaugemaltki. Kergliiklustee annab nii kohalikele,
suvitajatele, kui turistidele võimaluse turvaliselt aega viita, koolis/lasteaias ja tööl käia ning
teenuseid tarbida. Projekti maksumus on 764 216 eurot, millest toetus 649 584 eurot ja
Mustvee valla omaosalus on 114 632 eurot. Kergliiklustee valmis juunis 2020. aastal.
Eesti-Vene koostööprojekt ER2 „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi
järve piirkond 2“„Common Peipsi 2“.
Projekti eesmärgiks on aidata kaasa Peipsi järve keskkonnaseisundi paranemisele ja Peipsi
järve piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule. Mustvees korrastati järve lõunapoolne
muul, rajati kraanaplatvorm, paigaldati ujuvkaid 10 kaikohaga (kaide kogupikkus 140 m),
tuletõrjehüdrant. Ehitati muuli valgustus, elektri- ja veeühenduspunktid.
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Slipi ehitamise finantseerimiseks esitati vallavalitsuse poolt taotlus PRIAle. Projekti
rahastati summas 43 686 eurot, millele lisandub omaosalus 10% summas 4 854 eurot.
Peipsiveere programmi poolt rahastatud projektid:
„Kauplemiskeskus Mustvees” programmi toetusega 8 874 eurot soetati Mustvee turuplatsile
10 uut kauplemise letti.
Laiendati Kasepää Laululava tantsuplatsi. Programmi toetus 10 470 eurot ning valla
omaosalus 1 848 eurot.
Korrastati Mustvee kalmistu piirdeaed. Toetus 10 000 eurot ning omaosalus 3 729 eurot.
2020.a. alustati Peipsimaa muuseumi II korruse renoveerimise projektiga, tegevused
jätkuvad 2021.a.
Muuseumi II korrusel asub näitus „Peipsi järve elu tuba", koostamisel on näitus Peipsimaa
aedviljakasvatuse traditsioonidest, oskustest ja eripäradest.
Projekt annab Jõgevamaale juurde uue atraktiivse turismiobjekti, kus saab tutvuda Peipsimaa
ainulaadse elu- ja kultuurilooga. Projekti rahastatakse „Maakondade arengustrateegiate
elluviimise toetusmeetmest". Projekti kogueelarve on 122 076 eurot, millest toetus 86 986
eurot ja Mustvee valla omaosalus 35 090 eurot.
Käimas on Avinurme keskväljaku arendamine. Keskväljaku valmisehitamine vajab
etapiviisilist lähenemist ning bussiootepaviljoni ehitamine on kogu tervikprotsessi I etapp.
Keskväljaku II etapis käsitletakse parkimisplatsi ja Avinurme kiriku värava
rekonstrueerimist
ning
haljastustöid.
Keskväljaku
esimese
etappi
töid
rahastatakse, maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest, kogusumma on
167 511 eurot, millest 93 052 eurot toetust ning 74 459 eurot omafinantseeringut.

6. Majandus, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajandus
Sarnaselt teiste Peipsiäärsete omavalitsustega on Mustvee vallas sissetulekute tase Eesti
keskmisest oluliselt madalam. Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 2020.a. 1 102eurot,
2019. a. 1 003 eurot.
Kohaliku omavalitsuse olulisemaks sissetuleku allikaks on üksikisiku tulumaksu laekumine:
2017. aastal 2 748 082 eurot
2018. aastal 3 019 031 eurot
2019. aastal 3 380 027 eurot
2020. aastal 3 422 757 eurot
Üksikisiku tulumaksu laekumine sõltub otseselt vallas olevatest töökohtadest, elanike
ettevõtlikkusest ja inimeste elukoha registreeringust 01. jaanuari seisuga.
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Valda läbib Jõhvi-Tartu-Valga maantee (põhimaantee nr 3) ning tugimaanteed: RakvereLuige, Jõgeva-Mustvee ja Aovere – Kallaste - Omedu. Vallateede kogupikkus on teeregistri
andmetel 243 kilomeetrit, neist kattega teid on 21 kilomeetrit, enamik teid on kruusakattega.
Mustvee vald on MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse liige ning liinivõrgu haldamine
toimub MTÜ kaudu. Lisaks on valla hallata mitmed õpilasliinid. Mustvee valda läbivad
paljud kommertsliinid, kuid asulates peatuvad vaid vähesed bussid.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi (ÜVK) arendamisse on lähiaastatel vajalik teha
suuri investeeringud tiheasustusaladel ja kompaktse asustusega piirkondades. Mustvee linna
vee-ettevõtjaks on OÜ Mustvee Linnavara, teistes piirkondades on vee-ettevõtjaks AS
Emajõe Veevärk. Lohusuu piirkonnas vee-ettevõtjat määratud ei ole.
2019. aastal müüs AS Emajõe Veevärk Mustvee Vallavalitsusele tehtud ettemaksu katteks
1 577 aktsiat, nimiväärtusega 64 eurot, summas 100 928 eurot, lisaks ülekurss 27 310 eurot,
kokku summas 128 238 eurot.
Aktsiate müügihind loetakse tasutuks Ostja poolt Avinurme reoveekogumisala ühisveevärgija kanalisatsioonisüsteemide rajamisel omaosaluseks tehtud sihtfinantseeringu maksetega
kokku summas 128 238 eurot.
2020. aastal müüs AS Emajõe Veevärk Mustvee Vallavalitsusele Kasepää reoveekogumisala
ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel tehtud ettemaksu katteks 2 299 aktsiat,
nimiväärtusega 64 eurot, summas 147 136 eurot, lisaks ülekurss 168 144 eurot, kokku
summas 315 280 eurot.
Kuna 2020. aastal liitusid AS-ga uued liitujad ja osad liikmed lõpetasid osaluse, siis
korrigeeris AS osaluste summasid.
Kaugküttepiirkonnad on Mustvee vallas Avinurme alevikus, Kääpa ja Voore külas ning
Mustvee linnas. Nimetatud piirkondadele on varasemalt koostatud soojusmajanduse
arengukavad, kus on välja toodud soovituslikud tegevuskavad katlamajade arendamiseks.
Lähiaastatel vajab soojamajandus olulisi investeeringuid katelde ja soojatrasside
uuendamiseks.
Valla kommunaalteenuste pakkumises on lähiajal kavas ümberkorraldused.
Hetkel tegeleb Mustvee linnas teenuste pakkumisega valla omandis olev ettevõte OÜ
Mustvee Linnavara, mis loodi 25.08.2008. aastal Mustvee Linnavolikogu poolt.
Mustvee Linnavalituse hallatava asutuse Mustvee Teenus tegevus otsustati lõpetada ja alates
01.01.2009. aastal alustas tegevust Mustvee Linnavara Osaühing, mis praegu on 100 %
Mustvee valla osalusega.
Osaühingu miinimumkapital on 50 000 eurot ja maksimumkapitali suurus on 200 000 eurot.
2017. aastal Mustvee Linnavalitsus tegi osakapitali suurendamiseks sissemakseid summas
83 000 eurot.
2018. aastal Mustvee Vallavalitsus tegi osakapitali suurendamiseks sissemakseid summas
68 118 eurot.
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Raha kasutamise sihtotstarbeks oli vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse omaosaluse
katmine.
2019. aastal liitus OÜ Mustvee Linnavara heitveekäitluse trassidega AS Emajõe Veevärk,
kellele sai esitatud liitumistasu arve summas 120 858 eurot.
AS Emajõe Veevärk andis Mustvee Linnavara OÜ-le üle 6 Mustvee linnas asuvat
renoveeritud reoveekanalisatsioonide pumplat, maksumusega 120 858 eurot. Pumplad said
võetud arvele põhivaradena. Liitumistasu arve ja pumplate rekonstrueerimistööde
maksumuse summad said tasaarveldatud vastavalt lepingule ja üleandmis-vastuvõtmis aktile.
2020. aastal investeerimistegevust ei toimunud
Osaühingu juhatus on asutamisel kinnitatud kaheliikmeline ja nõukogu viieliikmeline,
2020. aasta lõpu seisuga on juhatuses 1 liige ja nõukogus 5 liiget.
Mustvee Linnavara OÜ tegevusaladeks on:
* soojusenergia müük, soojatrasside korrashoid ja remont Mustvee linnas;
* vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine ja joogivee- ja heiteveesüsteemide
korrashoid;
* Mustvee linna tänavate hooldus;
* linna tänavavalguste korrashoid;
* linna haljasalade niitmine, puude ja hekkide korrashoid;
* ranna ja rannainventari korrashoid;
* valla elanikele teenuste osutamine;
* Mustvee sadamaala opereerimine.
Majandustegevuses on kolm peamist tululiiki:
* tulu vee- ja kanalisatsiooni teenusest;
* tulu soojuse ja kütte müügist;
* muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest.
Ettevõtte peamisteks klientideks 2020. aastal olid Mustvee Vallavalitsus ja valla hallatavad
asutused ning vallaelanikud. Mustvee Linnavara OÜ on Mustvee linna territooriumil veeettevõtja.
Välisõhu saasteluba kehtib alates 20.12.2011. a. ja on tähtajatu.
Peamised finantssuhtarvud 2020:
1. Käibekapital: käibevarast lahutatakse lühiajalised kohustised = 36 281 eurot;
2. Likviidsussuhe e. maksevalmiduskordaja: raha, pangasaldod, nõuded on jagatud
lühiajaliste kohustistega = 1,33;
3. Võõrkapitali ja omakapitali suhe: kohustised on jagatud omakapitaliga = 0,1.
2020. aruandeperioodi kahjum oli -10 297 eurot.

Avinurme katlamaja
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Avinurme piirkonnas töötab üks valla kaugkütte katlamaja. Tööd koordineerib
teenuskeskuse juht. Kütte tarbijateks on valla asutused 70% ja elanikud ja muud asutused
30%. Köetakse saepuru ja puidujäätmetega.
Avinurme vallavalitsus ehitas 1998.a. Maailmapanga Energialaenu rahandusministeeriumi
kaudu katlamaja.
1999.a. ehitati korterelamute keldritesse soojussõlmed.
2003.a. - 2005.a. paigaldati katlamajale tahmafilter, mis tagab saaste optimeerimise ning
vahetati Põllu tänava majade ja MTÜ Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskuse soojustrassid.
2007.a. investeeriti lasteaia soojatrassidesse ja pandi soojasõlmedesse sooja mõõturid,
2008.a. osteti katlamajja suitsuimeja, 2009.a. ehitati saepuruhoidla, 2014.a. – 2016.a.
asfalteeriti katlamaja territoorium ja betoneeriti hakkehoidla põrand.
2018.a. KIK-i projektiga rekonstrueeriti MTÜ Sotsiaal- ja Turvakeskuse ning lasteaia
õhutrassid, spordihoonet läbiv soojustrass ja Põllu tänavat läbiv soojustrass.
Avinurme katlamajas toodeti soojust 2020.a. - 2998 MWh, müüdi 2642 soojuskadu 356
MWh. 2020.a. tehti jooksvat remonti. Jooksva remondi kulud kasvavad aasta aastalt. Valla
eelarves ei ole ettenähtud soojamajanduse investeeringuid, ei ole otsustatud, kes opereerib
katlamajasid tulevikus.
Eesmärk: soojaenergia tootmine peab olema keskkonna säästlik ja rahuldama omavalitsuse
asutuste ja elanike soojavajaduse.
Saare piirkonnas haldab kommunaalmajandust hallatav asutus Mustvee Vallavara (endise
nimega Saare Vallavara), teistes piirkondades on vallavalitsuse (ametiasutuse) koosseisus
vastavad töökohad.
Valdkonna kitsaskohad:
* tööjõu puudus (oskustöölised) - ettevõtted ei saa laieneda kuna pole töötajaid
* töökohtade puudus
* madal palgatase
* üürikorterite puudus
* ettevõtjate vaheline vähene koostöö, ettevõtjad pole organiseerunud (suhtlus,
ühiskonnas panustamine)
* kohalike teede ja tänavate seisukord vajab investeeringuid
* hoonete energiatõhusus, energialahendused
* kasutusest väljalangenud lagunevad hooned
* interneti kiirus ei vasta vajadusele
* ühistranspordi korraldus (lähikeskustest ja kohalikest keskustest on ühendus
vallakeskuse ja teiste suuremate keskustega kehv)
* ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seisukord (puudub mitmes tiheasustusega
piirkonnas)
7. Tervishoid
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Perearstide vastuvõtt toimub Mustvee linnas, Lohusuu alevikus ning Voore ja Kääpa külas.
Avinurme piirkonnas kohapeal perearsti vastuvõttu ei ole.
2016. aasta kevadel esitatud taotlus Sotsiaalministeeriumi poolt välja kuulutatud projektile
„Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamise kava“ sai positiivse rahastamise otsuse.
Projekti raames rekonstrueeriti endine Mustvee linna lasteaiahoone aadressil Kastani tn 40
Mustvee Esmatasandi Tervisekeskuseks.
Kasutusluba väljastati 03.06.2019. a. ning Tervisekeskus avati 05.11.2019.
Tervishoiualast abi osutab SA Mustvee Tervis, mis on alates 2018. a. 100% Mustvee valla
osalusega. SA Mustvee Tervisel on üheliikmeline juhatus ja viieliikmeline nõukogu.
Nõukogu liikmetele tasu ei maksta. Aruandeaasta töötajate arv oli 22, töötajate töötasu koos
sotsiaalmaksudega 301 322 eurot.
SA Mustvee Tervise põhitegevuseks on iseseisva statsionaarse õendusabi teenuse ja
eriarstiabi osutamine.
Tegevusload on tähtajatud ning Eesti Haigekassaga on sõlmitud lepingud iseseisva
statsionaarse õendusabi teenuse ja koduõendusteenuse osutamiseks.
Polikliiniku ruumides tehakse ultraheli ja labori uuringuid. Üürile on antud ruumid kahele
perearstile, Piiri Hambaravi OÜ-le ning saunaruumid Kaitseliidu Jõgevamaa Malevale.
Asutusel on 20 voodikohaga haiglahoone Tartu 59.
Asutuse eesmärgiks on anda kvaliteetset õendusabiteenust. Selle nimel kindlustatakse
personalile iga-aastased erialased täiendused, püütakse leida vahendeid personali ja
patsientide olmetingimuste parandamisel. Protseduuride ruumis on tehtud remont ja
paigaldatud uus sisustus.
Venemaa - Eesti piiriülese koostöö programmi 2014 – 2020 raames on sõlmitud toetusleping
projektiks ER153 „Professionaalsete ja kohalike kogukondade koostöö tervishoiuteenuste,
rehabilitatsiooni ja sotsiaalse kaasatuse kvaliteedi parandamiseks Eesti ja Venemaa
piirialadel“ (Cooperation of professional and local communities to improve quality of
healthcare services, rehabilitation and social inclusion in border areas of Estonia and
Russia)/Ergonomics.
Projekti juhtpartner Mustvee Tervisekeskus ja Programmi korraldusasutus sõlmisid projekti
elluviimiseks toetuslepingu 11. augustil 2020.
Projekti kogueelarve on 120 283,80 eurot, projekti viiakse ellu perioodil 1. septembrist 2020
kuni 31. augustini 2021.
Mustvee Tervis SA, kui projekti juhtpartneri eelarve on 64 730,80 eurot, millest toetuse osa
on 49 998,06 eurot ehk 77,24%.
Omaosaluse summa on 14 732,74 eurot. Projekti partneriks Venemaa poolt on “Pervomaiski
neuropsühhiaatriline internaatkool” (ГБУСО «Первомайский психоневрологический
интернат»).
Projekt aitab parandada tervishoiuteenuste, rehabilitatsiooni ja sotsiaalse kaasatuse kvaliteeti
Eesti ja Venemaa piirialadel ning edendada koostööd professionaalsete ja kohalike
kogukondade vahel.
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Lisaks on projekti raames kavandatud Kaasamise Päevad, mille eesmärk on muuta ühiskond
tolerantsemaks ja tähelepanelikumaks erivajadustega inimeste igapäevase elukvaliteedi
suhtes.
Projekti esimesel perioodil osteti Mustvee Tervis SA töötajatele ja patsientidele
kasutamiseks uut inventari. Mustvee haiglasse soetati uued voodid koos madratsite ja
voodipesuga, lisaks said tellitud mugavad ja kaasaegsed voodikapid söögilaudadega.
Uue massaažilauaga saab füsioteraapiateenus mõnusamaks, ratastoolid aga tõstavad
ligipääsetava keskkonna tase liikumise erivajadustega patsientide jaoks. Täiustatakse ka
meditsiinilisi seadmeid: kasutusele tuli uus ultraheliaparaat. Magnetteraapia aparaat
erinevate aplikaatoritega võimaldab nüüd Tervisekeskuses ka magnetravi pakkuda.
Projekti esimesel perioodil viidi läbi 2 koolitust Mustvee Tervis SA töötajatele.
Esimeses: „Dementsete eakate hooldus“ osales 13 inimest, teises: „Lamatiste ja haavandite
ennetamine ja ravi“ - 11 inimest. Selle tulemusel on haigla personali teadmised patsientide
hooldamisest kasvanud.
2020. aastal tõusis töötajate töötasu 10%. Otsitakse võimalusi, et uues hoones hakkaks
paiknema ka SA Tartu Kiirabi Mustvee brigaad. Ruumid nende jaoks on olemas.
8.Vaba aeg, kultuur ja religioon
Vallas toimus veel 2019.a. palju traditsioonilisi ning ühekordseid kultuuri- ja spordiüritusi,
mille korraldamisel on kandev roll valla hallatavatel asutustel ja kogukondadel.
Lisaks oli järjest rohkem üritusi korraldamas erasektor, eelkõige Peipsi kaldal asuval Tiheda
laululaval.
2020.a. jäid ära seoses koroona pandeemiaga laialt tuntud traditsioonilised üritused
Avinurme Tünnilaat, Kasepää Kala- ja Veefestival, Lohusuu Kalalaat, Uisumaraton jmt.
Koroonapandeemia mõju majandusele on mitmekihiline ja selle kestust on üsna raske
hinnata. Vaktsiini(de) võimalik kasutuselevõtt lähiajal annab lootust, et haigestumisele
suudetakse piir panna ning aja jooksul taastub normaalne elu.
Küsimus on, kas pandeemia on muutnud elukorraldust jäädavalt ning ühiskonna ja
majanduse sulgemise tõttu võimendatud suundumused on teistsugused kui need, mis on
leidnud aset viimasest kriisist sõltumata.
Valdkonna arengueeldused arengukavas:
* omanäoline ja mitmekesine kultuur;
* tugevad kollektiivid;
* (valdavalt) korras majad ja välialad;
* tugevad MTÜd ja kodanikualgatus;
* tugevad meeskonnad spordis;
* olemas taristu (spordihooned, ujula jne);
* suured traditsioonilised kultuuri- ja spordiüritused;
* Peipsi järv - toetab kultuuri arengut.
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8.1 Külastuskeskkond
Mustvee valla suurimaks ressursiks turismi arendamisel on Peipsi järv ja järveäärne ala, kuid
olulised tõmbekeskused on ka Avinurme (puiduteema) ning Kääpa (Kalevipoja teema).
Olulisemad vaatamisväärsused ja turismiobjektid:
* Avinurme muuseumrong
* Avinurme Puiduait
* Raja vanausuliste palvemaja
* Mustvee vanausuliste muuseum
* Püsinäitus „Peipsi järve elu tuba“
* Samovaride ja vanausuliste muuseum
* Kükita vanausuliste palvela
* Kalevipoja Muuseum ja teemapark
* Heino Lubja Kaalumuuseum
* Peipsi rannik – Mustvee rand, Raadna, erinevad suplus- ja puhkekohad
* RMK matkarajad
Vallas asub Jõgevamaa suurim majutuskoht (Voore Külalistemaja), kuid Peipsiäärsel alal
ööbimiskohti napib. MTÜ Peipsimaa Turismi poolt tellitud mobiilpositsioneerimise
andmetel liigub valla territooriumil palju väliskülastajaid, kuid paljud neist ei ööbi
piirkonnas. Jaanuarist märtsini liigub enim Läti turiste (kalastamine), ülejäänud kuudel on
ülekaalus Soome turistid.
Mustvee vald osaleb aktiivselt piirkonna turismivõrgustike tegevuses – MTÜ Peipsimaa
Turism, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, Ida-Viru Turismiklaster ja Leader
tegevusgrupid.
Peipsimaa muuseum
Avati 2. juulil 2019 endises Tiheda koolimajas.
2019. aastal renoveeriti Peipsiveere programmi toel maja esimene korrus, kus avati
samovaride väljapanek ja ikoonimaalija Pimen Sofronovi elu ja tegevust tutvustav näitus.
Muuseumis on ruum õpitubade (nt. ikoonimaalimine, tee valmistamine, kirikuslaavi tekstide
lugemine) läbiviimiseks. Teenusena pakutakse teejoomise rituaali ja giidi teenust.
2020. aastal müüdi 524 üksikpiletit ja 98 perepiletit ja teetseremooniat telliti 37 korral,
2019.a. müüdi 1 054 üksikpiletit ja 102 perepiletit.
„Peipsi järve elu toa“ peamised külalised on õpilased. Koolidele toimusid ettetellimisel
õppekava toetavad programmid.
Covid-19 tõttu ei saanud muuseum normaalselt toimida.
Peipsimaa muuseum on jätkusuutlik, uuendusteks inspireeritud ja uute külastajate ootel.
Jätkub hoone renoveerimine.
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Kasepää Laululava
Kasepää laululaval toimuvad kohalikul tasandil kogukondlikud traditsioonilised sündmused
ning piirkondliku tähtsusega suurüritused. 2020. aastal jäid ära Kasepää Kala üritus
ilmaolude tõttu ning Kalevipoja Kala ja - Veefestival Covid-19 piirangute tõttu.
Kasepää Laululava läbis uuenduse, laiendati lava esist tantsuplatsi, paigaldati uued pingid.
Laululaval toimusid mitmed suuremad üritused. „ Peipsi Romantika“ , Rääbisefestival jm.
SA Kalevipoja Koda
Asutati 07.04.2004. a.
Avalikud teenused on SA-le täitmiseks üle antud avalike teenuste osutamise lepinguga.
SA korraldab Kalevipoja muuseumi, Saare raamatukogu, Saare Rahvamaja tööd ja tegevusi
ning haldab vana vallamaja, kus asub praegu RMK infotuba.
Sihtasutuse eesmärkideks on avalike teenuste osutamine, kohaliku omavalitsuse ülesandeks
olevate kultuuriteenuste korraldamine Kääpa piirkonnas, kohaliku kogukonna tegevuse
toetamine, kultuuri- ja ajaloolise pärandi arendamine ja säilitamine, kogukonna huvide
esindamine kohalikus omavalitsuses.
SA juhatus on üheliikmeline.
Koostöös teiste asutuste/organisatsioonidega korraldatud sündmuste statistika 2020.a. on
kajastatud SA Kalevipoja Koda aastaaruandes
Kalevipoja muuseum 2020.a: Muuseum avati peale renoveerimist 4. juulil 2020. Esimese 6
kuuga külastas muuseumi 5 543 inimest.
SA Kalevipoja Koja tulud 2020:
• Siili jõulumaa 2020.a: 736.- (92 x 8)
• Ruumide rent rahvamajas: 2 860.• Kinoklubi piletitulu: 842,50
• Seikluspark: 7 918.• Seminariruumi rent muuseumis: 904.• Suveniiride müük: 3 241,50
• Muuseumi piletitulu: 24 129.• Lisaks kontserdid, etendused
Kokku: 43 199.- 2020. a.
2020. aasta tegevusi jääb varjutama Covid-19 pandeemia.
Jaanuaris renoveeriti rahvamaja trepikoda, mis muudeti tuletõkketsooniks, maksumus ca 21
000 eurot.
Kalevipoja Muuseumimaja renoveerimise järgselt algasid ekspositsioonitööd. Lisaks
näitusele loodi virtuaalreaalsuse elamus, toodeti klienditsooni eritellimusmööbel, personalile
sisustati tööruumid. Õues tehti muuseumi ümbruse haljastus ja paigaldati kivisillutis.
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Suvi oli kodumaiste klientide rohke. Lumevaese talve tõttu ei saanud rajada liuvälja ega
korralikku kelgumäge. Kino tulu oli korralik, sest filmi ’Talve’ filmiti piirkonnas.
Finantsnäitajad:
1) Likviidsuskordaja 2017=1,18, 2018=0,28, 2019=1,54 ja 2020=0,99
Likviidsed varad jagatud lühiajaliste kohustistega
2) Võlakordaja 2017=10,85%, 2018=7,90%, 2019=18,83% ja 2020=9,65% Kohustised
jagatud koguvaraga
3) Puhas käibekapital 2017=1 685, 2018=6 107, 2019=180 210 ja 2020=-2 046
Käibevara miinus lühiajalised kohustised.
SA Kalevipoja Koda on jätkusuutlik ja tulevikus jätkatakse samade tegevustega.

8.2.Kultuur
Mustvee vallavalitsuse hallata on järgmised kultuurimajad: Kasepää Rahvamaja, Raja
Vabaajakeskus, Mustvee Kultuurikeskus, Saare rahvamaja, Voore Aktiviseerimiskeskus,
Avinurme kultuurimaja. Mitmetes hoonetes pakutakse lisaks ürituste korraldamisele ka teisi
kogukonna jaoks olulisi teenuseid. Lisaks on valla hallata mitmed laululavad (Kasepää
laululava, Lohusuu laululava). Kultuurilist teenust pakuvad ja üritusi korraldavad hallatavad
asutused Mustvee Kultuurikeskus, Lohusuu Vabaajakeskus, Raja Kultuurimaja, Kasepää
Rahvamaja, SA Kalevipoja Koda ja SA Voore Aktiviseerimiskeskus. Avinurme
kultuuriüritusi korraldab piirkonna kultuuritöötaja.
Mustvee valla kultuuriasutustes näidatakse regulaarselt kino Mustvees, Avinurmes ja
Kääpal.
Lisaks valla poolt korraldatud üritustele tegutseb Mustvee vallas mitmeid aktiivseid
vabatahtlikke ühendusi ja MTÜ-sid.
Avinurme piirkonnas töötab Avinurme kultuurikeskus ja Ulvi rahvamaja, kus tegutseb MTÜ
Ulvi Naisteühendus.
Valla hoone, 1888 aastal ehitatud endise Vadi koolimaja, andis Avinurme vald tasuta rendile
MTÜ-le Vadi MLS Metsakaja.
Seltsi liikmed alustasid maja renoveerimist 2005.a, suuremahuline rekonstrueerimine
lõpetati 2008. aastal.
Avinurme kultuurikeskus
Alustas tööd 2000 aastal. Hoones on valmis ehitatud ja kultuurivaldkonna kasutuses 300kohaline saal, fuajee-garderoob, ruumid kohviku välja ehitamiseks (praegu kasutatakse
näituse ja harjutusruumina ja ürituste ajal töötava puhvetina), dekoratsioonide hoiuruum,
garderoobid ja kaks inventari hoiuruumi. Puhkpilliorkestri liikmete poolt on välja ehitatud
muusikariistade hoiuruum ja harjutusruum.
Kollektiivide harjutusruumidest on osa välja ehitamata. Inventar on minimaalne.
Normaalselt on instrumentidega varustatud puhkpilliorkester.
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Kultuurikeskuses paiknevad veel teenuskeskus, ujula, RMK kontorid, hambaarst, muuseumi
tööruum ja ladu, kaitseliidu ruumid ja noortekeskuse saal. Välja ehitamist vajavad
konverentsisaal ja majutusasutus.
Avinurmes tegutseb 8 kultuuriringi: meeskoor ( 24 lauljat) , naiskoor ( 30 lauljat ), puhkpill
( 20 mängijat ), segarahvatants ( 16 tantsijat, kellest 8 on Mäetaguselt), memmede rahvatants
( 16 memme, kellest 8 Lohusuust) , suveteater (10 osalejat), idamaise tantsu rühm ( 6 tantsijat
Vadi tegutseb lauluansambel, sügisest alustas tööd käsitööring „Nobenäpp“ ja
keraamikaring.
Meeskoor, naiskoor, puhkpill ja rahvatantsijad võtavad osa üldlaulu- ja tantsupidudest, valla
ja maakonna laulu- ja tantsupidudest. Idamaine tantsurühm osaleb kohalikel, vabariiklikel ja
ka rahvusvahelistel üritustel. Kõik kollektiivid osalevad kohalikel, Mustvee valla ja Jõgeva
maakonna üritustel.
Seoses koroonaleviku piirangutega jäid Avinurme Kultuurikeskuses mitmed üritused
korraldamata. Remonditi saali põrand, puhastati lavakardinad ja toolid.
Veebruaris tähistati Eesti Vabariigi aastapäeva koos Mustvee vallavanema vastuvõtu ja Kalle
Sepa kontserdiga. Märtsis toimus naiskoori 30.aastapäeva tähistamine.
Oktoobris toimus täiskasvanud õppija nädal ja Jõgevamaa 2020.a Täiskasvanud õppija
nädala „ Tänuüritus“.
Novembris tähistati Avinurme puhkpilli 20.aastapäeva.
Toimusid Hõimupäeva rahvamatk- koostöös Piilsi külaseltsiga, Avijõe kanuumatk ja
tantsuõhtu, igasuvine Lauri Väinmaa klaverikursus, kooliaasta avaaktus.
Korraldati sügislaat „Maal elamise päev“ , I advendiküünla süütamine, Dagmar Oja ja Kaire
Vilgatsi jõulukontsert ning Jõulumaa koos laadaga.
Toimusid mitmed müügi- ja infopäevad, 4x doonoripäev, kinod, näitused, koosolekud.
Kasepää Rahvamaja
Tegutseb 3 huviringi: naisansambel „ Vingerjas”, seenioride naisansambel „ Eluõied” ja
Kasepää teatritrupp.
Tihe koostöö Kasepää Külaseltsiga. Rahvamajas toimusid erinevad üritused, kontserdid,
filmi näitamised, teatrietendused, seminarid ja koosolekud.
Kasepää Rahvamaja teeb koostööd Mustvee Noortekeskuse Raja noortetoa ja Kasepää
Kogukonnakoguga.
2020. aastal toimunud üritused:
Ingridi Hintsi haruldaste pudelite kogu näitus. Kasepää teatritrupi esietendus „ Täna me
mängime mehi” ja õhtune „ Kiiksuga retropidu” sõbrapäeval.
Vabariigi Aastapäeva tähistamine, kohtumisõhtu kirjaniku ja poetessi Anneli Lambiga.
Korraldati Talgupäev, tähistati Lastekaitsepäeva.
Koostöös Kasepää Külaseltsiga osaleti Peipsi Toidutänava toimetustes.
Toimus Olev Ojalille fotonäitus „ Võrratu Kasepää”, sügispidu ansambliga „ Kruiis”,
Pühajärve Koduteater ja Rukkinarrid etendasid näidendi „ Oskar”.
Tähistati Eestimaa Rahvamaja päeva, Hingedepäeva kontserdil esines Viivika Viickberg.
Samuti tähistati Adventi, tegutses jõulukohvik.
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Paljud üritused, kinod ja koosolekud lükkusid edasi või jäid ära Covid 19 tõttu.
Majas toimusid väiksemad remonditööd. Kasepää Rahvamaja on jätkusuutlik ja tulevikus
jätkatakse samade tegevustega.
Raja Vabaajakeskus
pakub elanikele mitmekülgset teenust vabaaja sisustamiseks. Majas asuvad ka Raja
raamatukogu ja Raja noortetuba.
Vabaajakeskus pakub kogukonnale erinevate kasutusvõimalustega eri suuruses ruume.
Toimuvad rahvakoosolekud, koolitused ja seminarid.
Suure saali tehnilised tingimused võimaldavad korraldada teatrietendusi, kontserte ja
laudadega pidusid.
Seoses piirangutega oli ürituste korraldamine keeruline, kuid suuremad üritused siiski
toimusid:
vabaõhu rahvapidu Maslenitsa, Raja-Tiheda-Kükita külapäev, Laat ja rahvapidu Ivan Den.
Toimusid mitmed näitused.
Üritustest võtavad aktiivselt osa kolme küla elanikud ja ka külalised.
Tegutseb taidluskollektiiv „Nadežda“, kes 2020.a. esines Kasepää Järvede festivalil ,
Peipsimaa muuseumi sünnipäeval. Tööd alustas laste luulering.
Juunis teostati Raja Vabaajakeskuse koridori põranda remonditööd. Ürituste korraldamiseks
soetati suur peotelk.
Lohusuu Vabaajakeskus
Tegutsevad ringid: naiste käsitööring, tantsuring, laste näitering, tantsuring, lauluring,
mudilaste lauluring, tantsuring, pensionäride tantsuring, kunstiring, toiduring, ring
sotsiaalsetele abivajajatele ning ajaviitering.
Vabaajakeskuses toimus „Imeliste aastate koolitus“, veebruaris toimis „Sõbrapäeva kohvik“.
Tähistati Vabariigi aastapäeva ja vastlapäeva.
Seoses eriolukorraga tehti heakorratöid huvikeskuse õuealal, samuti mujal . Osaleti Peipsi
järvefestivalil, kus tutvustati oma tegemisi, viidi läbi praktilised töötoad.
Augustis toimus Lohusuu Vabaajakeskuses kohalikele lastele laager. Tähistati MTÜ
Logovesti uue maja avamist ja sünnipäeva. Korraldati sügislaat ning jõululaat.
Mustvee Kultuurikeskus
Seoses koroonaleviku piirangutega jäid 2020.a. samuti ära mitmed planeeritud üritused.
Vaatamata keerulisele olukorrale siiski toimetati.
Vana kalendri järgi korraldati Uusaastapidu, kultuurikeskuses toimus Jõgevamaa kultuuri-ja
sporditöötajate pidu. Kodumaine hittfilm „Talve” purustas kino vaatajarekordi „Tõde ja
õiguse” ees. Veebruari algul jõudis külla Peterburi teater etendusega „Ega ämm olla pole
naljaasi”.
Vabariigi aastapäeva hommikul heisati traditsiooniliselt kultuurikeskuse pargis riigilipp,
toimusid salongiõhtu, teeklubid ja mõned koolitused.
Märtsikuu algul toimus „Kaunimate aastate vennaskonna” kontsert ning etendus Vana
Baskini teatrilt „Unerohi”.
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Avalikku jaanipidu ei toimunud. Juulis toimusid Mustvee linna päevad, suur suvelaat,
promenaadikontsert ja Peipsi järvefestival. Suve lõpus Vana Muusika festival ja esimene
Mustvee kodukohvikute päev.
Mustveed läbis kaks päeva kestnud rahvarohke Peipsi toidu tänav ja augusti lummus lõpetati
muinastulede ööl imeilusa Alen Vesiko kontserdiga Peipsi kaldal.
Septembris toimus
advendikontserdid.

sügislaat.

Muusikakool

tähistas

25-ndat

juubelit,

toimusid

Kultuurikeskuses on olnud mitmed toredad näitused, nagu „Lapiline Balti kett”,
„Raudteejaamade ajalugu” jne.
Toimuvad pensionäride seltsingu „Sõprus“ koosviibimised ja teeõhtud.
Keskuses on Kaalumuuseum ning ruumid taaskasutuskeskusele.
Mustvee Kultuurikeskuses toimuvad Mustvee Vallavolikogu istungid.
Sihtasutus Voore Aktiviseerimiskeskuse (edaspidi SA) tegevus jätkus 2020. aastal
põhikirjast lähtudes järgnevalt:
1)Aktiviseerimiskeskuse hoone ja maa-ala haldamine;
2)Voore piirkonna kogukonnale kultuuri- ja sporditöö ning vabaajakeskuse töö
korraldamine. SA hoone, vara ja territooriumi haldamine ja korrashoid.
SA hoones asuvad: Coopi kauplus (kinnistu kaasomanik), Omniva postipunkt (kinnistu
kaasomanik), Mustvee Valla Noortekeskuse noortetuba, vabaajakeskus, Mustvee
Raamatukogu Voore haruraamatukogu, seltsimaja, juuksur (eraettevõtja), kohvik
(eraettevõtja), perearstipunkt, Mustvee Vallavalitsuse Saare teenuskeskuse Voore
teenuspunkt. SA tagab nende asutuste sooja-, elektri-, kommunaal- ja prügiteenuse.
SA-s töötas 2020. a töölepinguga kolm töötajat: juhatuse liige, majaperenaine, katlakütja –
majahoidja ning käsunduslepinguga: käsitööringi - ja näiteringi juhendaja, töövõtulepinguga
naistantsurühma juhendaja. SA on katusorganisatsiooniks naistantsurühmale Linely ning
segakoor Servitile.
Toimusid SA nõukogu koosolekud, septembris kutsuti kokku ja viidi läbi piirkonna
rahvakoosolek.
Seoses eriolukorraga suleti asutuse tegevus 14.03.2020, ära tuli jätta kõik planeeritud
üritused. SA-l jäi seoses COVID-19 saamata tulu ürituste pealt, lisakulud tekkisid
desinfitseerimis- ning kaitsevahendite soetamisega. Rohkem üritusi ja tegevusi planeeriti
piirkonna õuealadele näiteks Rannapiknikud jne.
Koostöös MTÜ Saare valla kultuuri- ja spordiseltsi ja MTÜ Voore Tuletõrje Seltsiga esitati
2019. a kaks projekti Kohaliku omaalgatuse programmi - Voore laste mänguväljaku piirdeaia
väljavahetamiseks ning Voore piirkonna Turvalisuse päeva läbiviimiseks 2020. a.
Projektid said rahastuse ning viidi 2020. aastal läbi.
2020. a esitati läbi MTÜ Saare valla kultuuri- ja spordiseltsi Kogukondliku turvalisuse
taotlusvooru taotlus, mis sai rahastuse ja tegevused viiakse koostöös MTÜ-ga läbi 2021. a.
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Kuna SA asutajaks on kohalik omavalitsus, siis ei ole võimalik asutusel endal KOP-i projekti
taotlusi esitada. SA on püüelnud selle poole, et maja oleks kasutuses kõigi piirkonna elanike
jaoks. SA on suurendanud koostööd kogukonnaliikmetega, on kutsunud ellu rohkem üritusi
ja tegevusi, mille ideede algatus on tulnud nii kogukonna- kui ka SA nõukogu liikmetelt.
Ainult nii sünnivad jätkusuutlikud ja traditsioonilised üritused ning tegevused.
Voore külal oli võimalus 2019. a taotleda endale EV 100 metallplaat, mille tarbeks otsustas
kogukond rajada ühise lillepeenra. 2020. a kaasati rohkem kogukonna inimesi lillepeenraga
tegelema. Hästi võeti kogukonna poolt vastu nii Kadripäev kui helkurkõnd õues ning laste
jõulupidu tuledes kuuse all. Detsembris rajati uisuväljak Mini-Arena platsile. 2020. a
Rukkimaarjalaadal kogutud heategevusraha kasutati discgolfi korvi ostmiseks. Idee tuli
kogukonnalt ning Voorele on planeeritud rajada discgolfi täisrada. Läbi kogukondliku
turvalisuse vooru ehitati välja ühendused kahele generaatorile, mis on olulised kogukonnale
kriisi olukorraks.
Finantsnäitajad:
1)Likviidsuskordaja 2016= 1,17, 2017= 0,31, 2018= 1,05, 2019= 1,32 ja 2020= 1,95
likviidsed varad jagatud lühiajaliste kohustustega
2)Võlakordaja 2016= 85,7%, 2017= 18,95%, 2018= 20,34%, 2019= 15,11% ja 2020=
16,38% kohustused jagatud koguvaraga
3)Puhas käibekapital 2016= 982, 2017= -4 928, 2018= 443, 2019= 1 898 ja 2020= 6 837
käibevara miinus lühiajalised kohustused.
SA Voore Aktiviseerimiskeskus on jätkusuutlik ja tulevikus jätkatakse samade tegevustega

8.3 Noortekeskused
24.08.2018 otsustas Mustvee Vallavolikogu asutada alates 01.01.2019 Mustvee
Vallavalitsuse hallatava asutuse Mustvee Valla Noortekeskus, kes koordineerib
noortekeskusi vallas ja koondab endas 5 varasemat noortekeskust/ noortetuba.
Hallatav asutus loob võimaluse noorsootöötajatel rohkem tegeleda sisulise avatud
noorsootööga ja arendada noorsootöö suundasid ning nii tõsta noorsootöö mitmekesisust ja
kvaliteeti. Hallatava asutuse noorsootöö toimib võrdsetel alustel ja ühtsetel põhimõtetel.
Noortekeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja.
Noortekeskusel täitus 1.jaanuaril esimene tööaasta. Mustvee Valla Noortekeskuse
Projektlaager TAIP tunnistati Aasta noortelaagriks.
Jaanuarist alustas tegevust noortetuba Avinurme Kultuurikeskuse keldriruumides. Fookuses
oli eelkõige keskkonna loomine ja omavaheline tutvumine, sest tööle asunud noortejuht
polnud kohalik elanik. Noorsootöötaja võeti kiiresti omaks ja esimesel kuul koostati HARNO
konkursiveebis esimene hokitreeningu vahendite soetamise projektitaotlus ning alustati
kokanduse ringi tegevusega.
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Lohusuu noored korraldasid noortetoas igapäevastele tegevustele lisaks ka mitmeid
arvutimängude öid ja võtsid osa projektikoolitusest IDEE45. Regulaarselt toimusid liikumisja kokandusring ning jalgpallitrenn.
Mustvee noortega viidi ellu Nopi üles konkursi projekti „Xboxi mängude turniiri“ ja koostati
HARNO konkursiveebis suurte mängulaudade soetamise projekt. Noortejuhi juhendamisel
toimusid kokanduse ja meisterdamise ringid.
Raja noortetoas toimus tantsuring, noortejuhi juhendamisel meisterdati ja valmistati
erinevaid toite, korraldati filmiõhtuid ja noortekaöid, käidi Tartus uisutamas.
Voorel on vajadusest lähtudes jooksvalt toimunud kokandusring, jahindus- ja loodusring,
meisterdamisring ja saviring. Kogukonnaga koos tähistati sõbrapäeva laste diskoga.
Noortejuht osales vaimse tervise esmaabi koolitusel. Veebruaris alustasid kõik koos avatud
noorsootöö mõju analüüsi tutvustavate kohtumiste ja koolitustega.
Märtsi keskel, covid-19 piirangute ajal, jäid noortejuhid kodukontorisse. Noortega
suhtlemine kolis täielikult internetti. Ilmnes, et piirkonnad on väga erinevad.
Lohusuu piirkonnas suhtles noortejuht kohaliku konstaabli, kooli ja sotsiaaltöötajaga ning
oli abiks noortele piirangute selgitamisel ja distantsõppe sujumisele kaasaaitamisel.
Mustvee ja Raja noored kadusid internetiajas esialgu noortejuhtide jaoks ära, kuid aja jooksul
suudeti suhe taasluua ja Raja noored said jätkata meisterdamise huviringiga kontaktivabalt.
Avinurme ja Voore noortel säilis noortejuhiga hea kontakt, suheldi Messengeris, sorteeriti ja
jagati asjakohast infot, mida eriolukorras saada oli.
Voore piirkonnas suudeti nii kiiresti kohaneda, et ühtegi huviringi ei peatatud, sest kõik
vajalikud vahendid sai noorteni viidud kontaktivabalt, lisaks korraldati erinevaid
väljakutseid aktiivseks liikumiseks looduses.
Avinurme, Mustvee ja Raja noortejuhid omandasid laagrikasvataja osakutse, Lohusuu ja
Voore noortejuhtidel oli juba osakutse olemas. Juhataja omandas noorsootöötaja kutse
taseme 6.
15 Mustvee valla noort vanuses 13-17 osales Palamuse Rahvamajas toimunud
seitsmepäevasel malevaprogrammis. Toimusid Eesti Töötukassa töötoad teemadel
kogemused, valikud ja muutused. Osaleti spordipäeval Voorel. Tutvuti virtuaalreaalusprillide abil noorsootöötaja kaheksa ametiga. Argipäevade hommikupoolikud
möödusid Luua Metsanduskooli puukool-arboreetumis töötades, õhtuid sisustasid huvitavad
ja harivad tegevused: käidi Vooremaa Viburajal täpsust harjutamas ja vaadati Komöödiateatri
etendust Pimekohting, kuulati Rahvusvahelise noorteinfo tutvustust Eurodesk võimaluste
kohta ja osaleti Avinurme noortejuhi töötoas „Raha ja investeerimine“, kuulati Luua
Metsanduskooli võimalusi tutvustavat loengut, tehti jumpingu trenni ja vesteldi
noorsootöövõimaluste üle Mustvee vallas, arutleti karjääri ja valikute teemadel ning
lõpetuseks külastati Kalevipoja muuseumi.
6.-12. august Mustvee noortetoas toimunud projektlaagrisse registreerus 10 poissi ja 10
tüdrukut vanuses 7-11 aastat. Kohalik noortejuht Jelena Kuusik- Hints sai laagri võõrustajana
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kandva rolli. Laagris harjutati kuidas koostada menüüd ja käia poes, valmistada toitu, katta
lauda, hoiti laagris puhtust ning kuidas sõpru leida ja hoida. Külastati vallamaja,
raamatukogu, kaalumuuseumi, Mustvee Betaania kogudust ja Laidi aeda. Mustvee Jahtklubi
korraldas turvalised paadisõidud Peipsil, Kebeli talu rahvas õpetas tegutsemist linna eksimise
korral, Mustvee päästekomando rääkis veeohutusest, Jõgeva politseitöötajad
liiklusohutusest, Tallinna kiirabitehnik esmaabi andmisest. Kaitseliidu noorteinstruktor
tutvustas kodutütarde ja noorte kotkaste tegemisi, Raja noortejuht juuksehooldust, Voore
noortejuht tervislikku toitumist ja liikumise tähtsust. Tehti linnas pikki jalutuskäike, nauditi
Sadamakohviku III korruse miljonivaadet, käidi Peipsis ujumas ja anti ajalehele intervjuu.
Viimane laagripäev veedeti Kiviõli seikluskeskuses.
Suvel külastati ühiselt Tartu ettevõtlusküla ja teadusparki. Avinurme noored korraldasid
saalihoki kohtumised Voore noortega. Lohusuu ja Raja noored osalesid kolmepäevasel
Noortekohtumisel Alutaguse vallas. Rajal toimus lastekaitsepäev. Mustvee noored tegid
tualettruumis värskenduskuuri ja seintele toredad maalingud. Voorel toimus kolmepäevane
ööbimiseta keraamikalaager.
Septembrist alustati avatud noorsootööga kõikides noortetubades. Avinurmes käivitusid
kokanduse, keraamika ja discgolfi huviring.
Lohusuus alustas tööd uus noortejuht- Kristiina Akulitš, kellega koos korraldati
arvutimängude öid, räägiti liiklusohutusest ja valmistati helkuripuu, veedeti koos Raja
noortega Halloweeniöö Lohusuus, peeti India teemaõhtut India rahvustoidu ja sariga,
korraldati jõuluööbimine jõulumängude ja -toitudega. Jätkusid jalgpallitrennid ja kokanduse
huviringid, uute ringidena alustasid inglise keele ja meisterdamise ring. Mustvee noored
korraldasid erinevate teemadega filmiõhtuid ja ööbimisi ja alustati seinamaalinguga
tagumises ruumis. Jätkusid kokanduse ja meisterdamise huviringid.
Raja noored korraldasid koristustalgud ja grillipeo, külastasid Alutaguse noori ja tegid
jõuluteemalise noortekaöö ning jätkati kokanduse ja meisterdamise huviringidega. Raja
noortejuht Nadežda Gunina tõi uuenduslikult sisse eesti keele ringi, et aidata kohalikel
noortel eesti keelt harjutada. Uue ringina alustas ka näitering. Voorel jätkusid kõik
huviringid, osaleti kogukonna Halloweeni diskol ja Kadripäeva trallil. Noored viisid ellu
PickUp projekti „Noored õue“, mille raames kutsusid külla Mustvee noored, et koos uus
pinksilaud sisse mängida. Detsembris aidati Jõuluvanal piparkooke küpsetada ja kinke
pakkida.
Sügisel tegi taas covid-19 tegemistesse väikesed korrektuurid, kuid vaatamata sellele viidi
ellu avatud noortekeskuse mõju hindamise ning raamatukogude, muuseumide ja
noortekeskuste projekti „Parim osa noorest kujuneb tema salaaias“. Arendati koostööd
asutusesisesel Argo Bachfeldti meeskonnatöökoolitusel ja Evelyn Sepa keraamika töötoa
tegevuses, osaleti VERGE koolitusel Pajusis ja erinevatel veebinaridel.
Mustvee ja Voore noortejuht läbisid edukalt kolmekuulise Noorsootöö ABC koolituse. Kõik
noortetoad said välisukse juurde paigaldamiseks asutuse sildi.
Aasta lõpus sai Avinurme noortetoa keldriruumidesse paigaldatud ventilatsioon, Lohusuus
läbis uuenduskuuri tagumine noortetoa ruum.
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Mustvees sai paigaldatud filmituppa must lagi ja Raja noored said oma ruumidesse
kööginurga.
Voore noortejuht Kadri Kommer sai esitatud HARNO tunnustusüritusele Aasta
noorsootöötaja tiitli kandidaadiks.

8.4.Raamatukogud
2018. aastal oli vallas 7 raamatukogu: Avinurme Raamatukogu ( kuhu alla kuulus ka Ulvi
raamatukogu), Kasepää Raamatukogu, Lohusuu Raamatukogu , Piilsi Raamatukogu, Saare
Raamatukogu, Voore Raamatukogu ja Mustvee Linnaraamatukogu.
Alates 01.01.2019 liideti raamatukogud Mustvee Linnaraamatukoguga ja nimetati ümber
Mustvee Raamatukoguks, mille haruraamatukogud on Avinurmes, Kasepääl, Lohusuus,
Rajal, Saarel ja Voorel ja väliteeninduspunktid on Piilsis ja Ulvil.
2018. aastal oli Kääpa Raamatukogu SA Kalevipoja Koja eelarves ja Voore Raamatukogu
SA Voore Aktiviseerimiskeskuse eelarves.
Maakonna keskraamatukogu on Põltsamaa Raamatukogu.
Raamatukogude võrgu struktuur
Mustvee Raamatukogu on Mustvee valla keskraamatukogu, 6 haruraamatukogu ja 1
väliteeninduspunktiga, Piilsis toimub laenutus vajaduspõhiselt.
2020. aasta osutus tõsiseks väljakutseks koroonaviirusega toime tulek mõjuga raamatukogu
tööle.
Koroonaviiruse mõju
Covid-19 pandeemia levik muutis raamatukogude töökorraldust olulisel määral.
Koroonapuhangu tõttu laienesid digikultuuriaastaks seatud eesmärgid praktiliste
tööülesannetega toimetulekuks ja esitasid väljakutseid uute digioskuste omandamiseks
kriisisituatsioonis. Hakkas enam levima uus koolitusvorm – veebiseminarid ehk vebinarid.
Raamatukogude tegevusi, sh lugejateenindust korraldati korduvalt ümber vastavalt
kriiskomisjonide otsustele, käitumisjuhistele ning reeglitele. Ühelt poolt jälgiti ja täideti
rangeid Terviseameti nõudeid, teisalt pakuti teenust lugejatele.
Mustvee valla raamatukogudes toimus 16.03.-14.05.2020 kontaktivaba laenutus. Teavikuid
sai tellida ette helistades, reserveerida RIKSWEBis, m-RIKSis või e-posti teel, tagastada sai
tagastuskastidesse. Jätkus koduteenindus kontaktivabalt, telefoni teel vastati päringutele ja
küsimustele. Jätkati uute raamatute komplekteerimist ja lugejatele sellealase info
vahendamist. Uudiskirjanduse tutvustamine toimus sotsiaalmeedia vahendusel. Esimese
laine ajal vähenes märgatavalt laenutuste arv, kuid tõusis veebilehtede külastused.
Avinurme ja Lohusuu haruraamatukogudes viidi läbi teavikute inventuurid.
.
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Digikultuuriaasta õigustas ennast igati, olid veebikoosolekud ja -koolitused, hakati huvi
tundma e-raamatute ja e-perioodika vastu. Kasutusele võeti erinevaid programme, mille abil
suhelda (ZOOM, Messinger, Skype jne).
Hädaolukorra õppetunniks on rahu säilitamine ja uute võimaluste otsimine oma töö
jätkamiseks ning klientide soovide täitmine võimaluste piires.
Aasta üldkokkuvõttes jättis koroonaviirus Mustvee valla raamatukogudele tugeva jälje
langetades erinevaid näitajaid.
Põhilised tegevussuunad olid:
• Inventuuride läbiviimine Lohusuus ja Avinurmes.
• Raamatukogude juubelid Kasepääl 105, Saarel 105 ja Voorel 105.
• Kogude puhastamine ja uuendamine.
• Lohusuu ja Ulvi raamatukogu uuendamine ning õdusamaks muutmine uute
riiulite näol.
• Infotehnoloogia uuendamine raamatukogudes.
• Raamatukogude vahelise RVL süstematiseerimine ja korrapärasemaks muutmine,
kaasates kogukonda.
• Voorel avati raamatukogus Kääpa Oti müügiriiul.
• Maakonnaajalehe
„Vooremaa”
tellimuste
vastuvõtmine
kõigis
haruraamatukogudes.
• Raamatukogu Rikswebi suurem tutvustamine ja koolituste tegemine kogukonnale
ning m-riksi äpi tutvustus.
• Tellitud sai Ekspress Meedia digiväljaannete lugemise võimalus
raamatukogudele.
Õnnestus saada rahastus projektile raamatukogupäevade tähistamine Mustvee
raamatukogudes 430 eurot, projekti kogumaksumus 711 eurot. Toimus kohtumine
Pirt Pääri Kulno Malvaga, kingiti helkurid oma lugejatele.
Töötajate tunnustamine.
Mustvee Raamatukogu andis esimest korda välja Mustvee valla parima raamatukogutöötaja
tiitli „Aasta Hiir” ja selle sai endale Merlin Turja Sipsikute valmistamise ja kinkimise eest
Mustvee ja Tiheda lasteaedadele.
Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Mustvee valla raamatukogudel on kõigil väga head asukohad ja võimalused koostöö
tegemiseks teiste asutustega suurepärased. Mustvee raamatukogu asub kesklinnas,
bussijaama ja suurimate kaupluste lähistel. Koolid ja lasteaed asuvad samuti meie lähedal.
Raamatukogu ees on laste muinasjutupark koos mänguväljakuga.
Mustvee, Raja ja Voore raamatukogud asuvad ühes majas kultuurikeskuse, vabaajakeskuse
ja rahvamajaga. Rajal, Voorel ning Lohusuus lisaks ka noortekeskused.
Avinurme ja Lohusuu raamatukogud asuvad koolidega ühes majas ning Lohusuus lisaks ka
lasteaed.
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Saare raamatukogu asub lasteaiaga ühes majas ja lasteaiaga koostöö tegemine väga lihtne.
Kasepää, Saare ja Voore raamatukogud asuvad teenuskeskustega ühes majas, Kasepääl asub
lasteaed kohe raamatukogu kõrval. Lohusuu raamatukogu ruumid on nüüd kaasaegsemad
ning valgemad. Nii Saare kui Voore raamatukoguga ühes majas on ka perearsti
vastuvõtupunkt.
Hetkel kõige kurvemas seisus on jätkuvalt Ulvi välisteeninduspunkt, mis asub ühes majas
rahvamajaga, kuid maja üleüldine seisukord on kohutav.
2020 aastal toimus tualettruumide ja veesüsteemide remont, kuid maja on tühi ja külm.
Välisteeninduspunkti ruumidega võib rahule jääda, kuid külmade ilmadega ei suuda
õhksoojuspump kogu ruumi normaalselt ära soojendada, kuigi on võimalus kasutada ka
lisaradiaatorit.
Välisteeninduspunkt pakub järgmisi teenuseid: teavikute kojulaenutus, teavikute
kohalkasutus, infoteenindus, raamatute tellimine teistest raamatukogudest, meeldetuletuste
saatmine, laenutusjärjekorda panemine, laenutustähtaja pikendamine, paljundamine,
printimine ja väga hea WIFI võrk, E-kataloog RIKS.
Piilsi välisteeninduspunkt suleti 31.05.2019 ja ruumid anti üle külaseltsile.
Arendused infotehnoloogia valdkonnas.
Kasutatavad operatsioonisüsteemid on Windows 10 PRO, Windows 10. Interneti kiiruse ja
WiFi võrgu toimimisega ollakse rahul. Soovida jätab aga AIPi arvutite tehniline olukord ning
vanus. Mustvee vallas said uued arvutikomplektid Avinurme (2), Lohusuu (1) ja Ulvi
teeninduspunkt (2). Mustvee raamatukogu sai lastele mängulaua 13 erineva mänguga,
Worker 13 in 1.
Raamatukogu Hangitud seadmed: Mustvee Raamatukogu Worker 13 in 1;
Ulvi välisteeninduspunkt 2 arvutikomplekti;
Avinurme haruraamatukogu 2 arvutikomplekti, vöötkoodilugeja;
Lohusuu haruraamatukogu – arvutikomplekt;
Voore raamatukogu - monitor.
Täienduskoolitus, erialahariduse omandamine
Põltsamaa Raamatukogu poolt maakonnaraamatukogu ülesannetes korraldati Jõgeva
maakonna raamatukoguhoidjatele maakondlikke erialaüritusi viiel korral (kogumaht 26 ak/t,
218 osalejat): kolm koolitust ning kolm kogemusõppe alast loengut, 2 kogemusõppe
külastust.
Koolitustel käsitletud temaatika jagunes neljaks: juhtimine ja arendustegevust,
raamatukogundus, kirjandus ja kultuur ning psühholoogia. Kogemusõppe raames külastati
Rahvusraamatukogu ja Viimsi Raamatukogu koos tema haruraamatukoguga Püünsis.
Maakondliku
koolituste
plaani
koostamisel
lähtutakse
„Raamatukoguhoidja
kutsestandardist“, mille alusel pannakse kokku täienduskoolituse õppekavad. Lisaks
maakonnaraamatukogu poolt korraldatud täienduskoolitustele osalesid Mustvee valla
raamatukogude 5 raamatukoguhoidjat 5 erineval koolitusüritusel (kogumaht 112 ak/t).
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Koolituste korraldajad olid Eesti Lastekirjanduse Keskus (laste lugemisprogrammi
„Lugemisisu“ koolitus); Eesti Rahvusraamatukogu (WordPress kodulehe koolitus); Eesti
Raamatukoguhoidjate Ühing (21. sajandi raamatukogu); Tartu Linnaraamatukogu
(Algupärase lastekirjanduse päev); Reet Hiiemäe (Hakkame santima!). Raamatukoguhoidja
kutset omab 10st Mustvee valla raamatukoguhoidjast 7.
Kogud
Kogud on uuenenud aasta jooksul 4,7%. Komplekteerimiskulud vähenesid Mustvee vallal 1,82%. Kogude korrastamine toimub raamatukogudes järjepidevalt. Kogude elektroonilised
inventuurid toimusid aruandeaastal Avinurme ja Lohusuu haruraamatukogudes. Tänu
inventuuridele on nüüd kõik Mustvee valla raamatukogude kogud korrastatud ja selge
ülevaade olemasolevatest teavikutest. Mustvee valla raamatukogude keskmine ringlus ei
muutunud võrreldes 2019. aastaga, see on 0,6.
Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu kasutajaid oli Mustvee valla raamatukogudes kokku 1969 ( 2019. a. 2135),
külastusi 20 278 (2019. a. 25330), laenutusi 38 446 (2019. a. 44 141). Kuna kõik
raamatukogud ühinesid automaatse teavituste saatmisega RIKS-programmis, on lugejad
hakanud rohkem tähelepanu pöörama tagastustähtaegadele ja kasutama erinevaid RIKSi
võimalusi LISA 24.03.2021 nr 1-9/2021/16 3(4) pikenduste tegemiseks. Raamatute
tagastuskastid on kõikidel Mustvee valla raamatukogudel. Mustvee raamatukogud lugejate
registreerimise liitumisportaaliga ei ühinenud.
Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine: Avaliku internetipunkti kasutajaid registreeriti 141
(2019. a. 212, kasutuskordi 509 (2019. a. 700).
E-teenused Raamatukogu oma veebileht oli aruandeaasta lõpus Mustvee vallas 4
raamatukogul. Interaktiivseid raamatukoguteenuseid (FB) osutavad enamus valla
raamatukogudest. Maakonna raamatukogude andmebaasis registreeriti Mustvee valla
raamatukogudes RIKSWEBi kaudu sooritatud teavikute otsinguid 211 (2019. a. 230). Lisaks
on Mustveel FB grupp „Mustvee pildis“.
Raamatukogudevaheline laenutus (RVL) RVL teenus toimis väga hästi ja sellele aitasid
kaasa kõik raamatukogutöötajad, piirkonnajuhid ja vabatahtlikud. Vähemalt kord kuus käis
raamatukogu direktor RVLi ringil. Sügisel avati pidulikult raamatukapp „HARAKAS” Ulvi
külas, kuhu viis Mustvee raamatukoguhoidja tellitud raamatud, sealt toimetas need edasi
Avinurme raamatukokku kooli bussijuht. Sama teed liiguvad raamatud Avinurmest
Mustveesse. Koolibuss on abiks ka Lohusuu, Avinurme ja Mustvee raamatute vahetamisel.
Põltsamaalt toodi raamatuid vabatahtlike abiga peaaegu igal nädalalõpul, Jõgeval käiakse
eraldi kord kuus. RVL teenusega saadeti valla raamatukogudest välja 3888 eksemplari, sisse
tuli RVL teenusega 5071.
Erivajadustega sihtrühmadega teenused Mustvee vallas on koduteenindatavate arv 21 (2019.
a. 13), külastuskordade arv 336 (2019. a. 277). Koduteeninduse teenuste arv on hüppeliselt
tõusnud võrreldes 2019. aastaga, põhjuseks piirangud koroonaviirusega ja lugejaskonna
vananemine.
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Raamatukogu
Mustvee Raamatukogu
Avinurme
Kasepää
Lohusuu
Raja
Saare
Voore
Ulvi
Kokku

Kasutajad 2019
704
475
81
136
224
173
274
68
2135

Kasutajad 2020
658
407
69
114
221
155
247
49
1969

Raamatukogu Laenutused

Laenutused

Muutus Sh

kokku 2019

kokku 2020

(+-)

Muutus(+-)
-46
-68
-12
-22
-3
-18
-27
-19
-212

kohal Sh

kasutus

kohal Muutus
(+-)
kasutus

2019

2020

Mustvee

11212

9946

-1266

365

329

-36

Avinurme
Kasepää
Lohusuu
Raja
Saare

8283
1516
1309
11567
5209

8369
1010
1223
7091
4173

+86
-506
-86
-4476
-1036

205
35
120
204
214

336
21
172
115
139

+131
-14
+52
-89
-75

Voore

5810

5465

345

1960

74

-1886

Ulvi
Kokku

1265
46171

1161
38438

-104
-7733

2
3105

60
1246

+58
-1859

Raamatukoguteenused: väljaannete kohalkasutus; kojulaenutus; avalikule teabele
üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine; WiFi; e- teenused
elektronkataloog RIKS; pikendamine ja reserveerimine RIKSWEBis; e- ajakirjanduse
lugemine; erivajadustega lugejate teenindamine; koduteenindus; tagastuskastid - on tänaseks
kõigil raamatukogudel ja aasta lõpust on hea kasutuse leidnud Ulvi „Harakas”;
laenutusjärjekorda panemine; infoteenindus; RVL teenus lugejatele; kasutajakoolituste
korraldamine; meeldetuletuste saatmine võlgnevuste, laenutustähtaja aegumise ja
reserveeringute kohta; laenutustähtaja pikendamine; paljundamine (tasulised teenused);
skaneerimine, salvestamine ja e-postiga saatmine (tasulised teenused); printimine (tasulised
teenused); fotode suurendamine ja vähendamine (tasulised teenused); maakonnaajalehe
Vooremaa tellimuste vastu võtmine ja edastamine Mustvees; lugemisabivahendite
kasutamine – Mustvees.; veekeetja ja samovari kasutamine – Mustvees; spordivahendite
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kasutamine – Mustvees; muinasjutupark koos mänguväljakuga linna elanikele ja külalistele
– Mustvees.
Raamatukoguüritused
Raamatukogudel on kultuurikeskkonnana kanda paikkonnas tähtis roll. Paljudele ongi
raamatukogu ainus koht, mida nad kultuuriasutustest külastavad. Seega omab raamatukogu
suurt tähtust kohalikus kultuurielus, vaba aja veetmisel ja enesetäiendamisel. Samas on
kogukonna kaasamine raamatukoguüritustele üpris keeruline, sest osalejad on valdavalt
vanemaealised, töötavaid inimesi käib sündmustel vähe.
Olulisemad ja omanäolisemad üritused: • Külas kirjanik Anneli Lamp (Mustvee);•
Kohtumine: lastekirjanik Markus Saksatamm ja karikaturist Urmas Nemvalts (Mustvee);
Kohtumine: pärimusmuusik Kulno Malva ja jutuvestja Piret Päär (Mustvee;) • Sipsikute
valmistamine ja kinkimine lasteaialastele filmi linastuse puhul (Mustvee, Kasepää);•
Rahvajuttude ettelugemised lasteaia- ja koolilastele kõigis raamatukogudes; • Ilon Wiklandi
kohvernäitus „Pikk-pikk teekond“ (Mustvee); • ART by Victoria Valuk - Valgevenest pärit
kunstniku maalide näitus (Mustvee);

8.5 Sport ja vaba aeg
Sporditegevust pakub hallatava asutusena Mustvee Spordihoone (alates 01.01.2019 Mustvee
Valla Spordikeskus). Spordisaalid on ka Avinurme Gümnaasiumis ja Voore Põhikoolis.
Avinurme kultuurikeskuse hoones asub valla ainus ujula.
Lisaks on valla omandis palju välispordirajatisi – staadionid, multifunktsionaalsed
spordiväljakud ja palliplatsid – kokku Eesti Spordiregistri registris 19 objekti. Väiksemaid
mänguväljakuid ja külaplatse haldavad külaseltsid. Suurem osa spordirajatisi vajab
investeeringuid. Üle tuleb vaadata spordirajatiste haldamine ja personalikoosseisud, et muuta
need avatumaks vallarahvale.
2019. aastal avati Mustvee Spordihoones Spordiklubi Mustvee jõusaal, mille kaasrahastajaks
oli PRIA Leader programm. Parandatud on vallarahvale mõeldud teenuseid, spordirajatised
on muutunud avatumaks. Spordirajatiste infovahetus on muutunud paremaks ja koondunud
Spordikeskuse internetilehele, samuti sotsiaalmeediasse. Käivitunud on Valla
Meistrivõistlused erinevatel aladel. Samuti on muutunud aktiivsemaks ja kättesaadavamaks
huvitegevus meie valla noortele.
Meistrivõistlusi peeti: rahvastepallis, kahes vanusegrupis, Avinurmes korraldati
meistrivõistlused ujumises, kus peeti 3 etappi, kaks jäid ära. 2 etappi lauatennises ja kaks
etappi jäid ära, seoses koroona kriisiga.
Veebruaris toimusid Mustvees esimesed Mustvee Eesti Energia Liiga võistlused saalihokis.
Avinurmes toimusid Mustvee valla meistrivõistlused segavõrkpallis, mille peakorraldajaks
oli Avinurme Spordi- ja Terviseselts, Avinurmes peeti ka kaks etappi sulgpalli turniirist, ja
Heino Ambose nimelised sangpommi võistlustel.
Koroona tõttu pidime ära jätma planeeritud valla meistrivõistlused ujumises, 3x3 korvpallis,
lauatennises, saalihokis noortele ja jalgpallis noortele ja täiskasvanutele.
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Peale suuremaid piiranguid toimusid augustis teised Valla suvemängud Kääpal, Mustvee
linna traditsiooniline jalgpalliturniir, mille vedajaks oli Roman Mitt. Augustis jätkus
lauatennise seeriavõistlus. Korraldada aitasime II seebihokiturniiri Avinurmes.
Sügisel piirangute tõttu ei saanud pidada võistlusi.
Meie vallas toimusid võistlused, mida varem pole toimunud : Eesti Indiaca MV seenioritele
finaalturniir, Energia liiga etapp naistele saalihokis, Eesti Kutsekoolispordi Liidu finaal
saalihokis, Mustvee võistkond osales Rahvaliigas võrkpallis ja mängis oma kodumänge
Mustvee spordihoones.
Vallas toimus veel mitmeid üritusi mille vedajaks on meie MTÜd: Kalevipoja kepikõnni sari
Voorel ,sulgpallisari Avinurmes, Voorel külade spordipäevad ning Saare Järve jooks.
Spordikeskus on ka enamuse noorte huvitegevuse koordineerija vallas, meil toimub sportlik
huvitegevus noortele; ujumises Avinurmes, võrkpallis Mustvees ja Avinurmes, korvpallis
(SK Mustvee), saalihokis, kergejõustikus, jalgpallis Mustvees ja Voorel ja Lohusuus, laste
üldkehaline treening Mustvees.
Avatud on regulaarselt Avinurme ujula, jõusaalid koos juhendajatega Mustvees ja
Avinurmes (juhendajaga 2 korral nädalas). Välihooajal saab harrastada rannavõrkpalli
Mustvees, Avinurmes ja Voorel ning Mustvee rannas, ranna indiakat Mustvees. Jalgpalli
Mustvees ja Voorel ja Lohusuus, tänavakorvpalli Mustvees ja Kääpal. Kääpal on avatud
seiklusrada.
Osaleti Jõgevamaa Spordiliit KALJU võistlustel. Valla võistkonnaga, sealhulgas vallajuhid
osalesid Paides Omavalitsuste suvemängudel.
Avinurme seebihoki turniiri tunnustati Vabariigi tasemel Spordiliit Jõud piirkonna aasta
üritusena.
Suvel toimusid Mustvee spordihoones mitmed spordilaagrid. Oleme püüdnud eelarve
võimaluste piires kaasajastada meie sportimise ja majutuse tingimusi ja võimalusel ostnud
uut inventari. Valdkond on alarahastatud, puudub pikem vaade valla tasandil tulevikuks,
puuduvad strateegilised otsused spordi- liikumisharrastuse ja terviseedenduse vallas.

9. Haridus
Haridusvaldkonna statistika on kättesaadav Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavast
infoportaalist www.haridussilm.ee.
Mustvee vallas oli 2020. aasta lõpus kaks lasteaeda, kaks lasteaed-põhikooli, üks põhikool
ja kaks gümnaasiumi.
Mustvee valla ja teiste omavalitsuste vahel toimub märgatavas mahus koolidega seotud
mõlema suunalist rännet. Seetõttu on oluline tagada sobiv ühistranspordiühendus ning üle
vaadata õpilastranspordi lahendused. Mustvee valla koolivõrk on hetkel asukohtade osas
optimaalne, kuid lähiaastatel on vajalik välja töötada kooliastmete jätkusuutlikkuse
kriteeriumid (liitklasside tulevik, kolmas kooliaste jms).
Samuti vajab lahendamist gümnaasiumihariduse pakkumine (asukohad, õppesuunad,
turundus jm).
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9.1 Haridus
Kokku käis 31.12.2020. a seisuga valla lasteaedades 166 last, sh rühmade ja laste arv:
Avinurme Lasteaed Naerulind 3 rühma ja 48 last, Voore Põhikool 2 rühma ja 37 last,
Mustvee Lasteaed 5 rühma ja 68 last, Lohusuu Põhikool 1 rühm ja 13 last.
Mustvee Lasteaed tegutseb kahes majas. Mustvee maja Narva tn 24/1 ja Tiheda maja Sõpruse
tn 88. Lasteaias on üks sõimerühm ja neli liitrühma, kokku 68 last.
Voore Põhikoolis õppis 2020. aastal 42 õpilast. 1. kooliastmes 10, 2. 12 ja 3. 20 õpilast.
Lohusuu Koolis õppis 2020. aastal 27 õpilast. 1. kooliastmes 6, 2. 10 ja 3. 11 õpilast. Koolis
toimub õppetöö eesti ja vene keeles.
Mustvee Koolis õppis 2020. aastal 80 õpilast. 1. kooliastmes 23, 2. 29 ja 3. 28 õpilast. Jätkus
2018. aastal Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara
arendamine“ toel Mustvee koolis valminud Mustvee valla loodusainete õppeklassi
kasutamine ja arendamine.
Avinurme Gümnaasiumis õppis 2020 aastal kokku 156 õpilast, neist gümnaasiumi
astmes 23.
Peipsi Gümnaasiumis õppis kokku 127 õpilast, neist 32 gümnaasiumi astmes.
Mustvee valla õpilased õpivad ka teiste omavalitsuste koolides, seda nii põhikooli
kui ka gümnaasiumi astmes. Enamus neist Jõgeva ja Peipsiääre vallas ning Tartu
linnas.
Avinurme Lasteaed
Mustvee valla Avinurme piirkonnas võimaldab alusharidust Avinurme Lasteaed Naerulind.
Lasteaia hoone on valminud 1987. aastal ja oli algselt kuuerühmaline. Praegu töötab lasteaias
kolm rühma – sõimerühm ja kaks aiarühma. 2020. aastal käis lasteaias 48 last.
Eesmärk: kvaliteetse alushariduse tagamine, töötajate töötingimuste parandamine,
õppevahendite ja rühmaruumide kaasajastamine. 2021. a. peab Avinurme Lasteaed
Naerulind vastama tervisekaitse- ja tuleohutusnõuetele, olema kõigile soovijatele kvaliteetset
hoidu ja alusharidust võimaldav asutus.
Lasteaial on kehtiv arengukava aastateks 2017-2022. Lasteaed liitus e- lasteaia programmiga
ELIIS.
Avinurme Lasteaed on võrgustiku Tervist Edendav Lasteaed liige. Lastele toimusid lasteaias
matkad, rattapäev, spordipäev, võimlemishommikud. Terve lasteaed osales üleeuroopalisel
spordinädalal.
KIKi
projekti
raames
käisid
koolieelikud
Jääajakeskuses
ekskursioonil.
PRIA koolikava toetavate tegevuste projektiga korraldati lasteaias kõigile huvilistele
tervisliku toitumise koolitus toitumisnõustaja poolt. Rühmadele osteti erinevad
köögitarvikud ja -masinad, et koos lastega tervislikku toitu valmistada.
Kööki paigaldati nõudepesumasin koka töö lihtsustamiseks.
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Lasteaias käib kaks korda aastas Onu Ervini lasteteater õpetlike sõnalis-muusikaliste
lasteetendustega.
Lasteaial on tihe koostöö Avinurme Gümnaasiumiga. Sõbrapäeval käivad meil külas 1.klassi
lapsed koos klassijuhatajaga. Kevadeti käib laste tulevane klassijuhataja lastega tutvumas
ning korraldatakse koolieelikutele kooliga tutvumise päevad.
Sügisel tervitati vanavanemate päeva raames kontserdi, mängude ning pannkookide ja
moosiga kõiki vanaemasid ja vanaisasid.
Seoses COVID-19 piirangutega jäi ära koolieelikutele kavandatud mängulise ujumise
algõpetus Avinurme ujulas ning ka mitmed väljaspool lasteaeda toimuma pidanud üritused.
Märtsist toimub laste vastuvõtmine ja üleandmine õues, vanemaid majja ei lubata. Sügisest
võivad majas käia sõimerühma laste vanemad ainult maskiga. Märtsist maini oli
lapsevanematele soovitus lapsi mitte lasteaeda tuua ning vallavolikogu otsusega vabastati
vanemad selleks ajaks kohatasust.
Sügisel oli lasteaed COVID-19 tõttu suletud kahel korral – 16.-30.oktoober ning 09.6.detsember. Nakatunud olid nii lapsed kui ka täiskasvanud.
Õpetajad osalesid erinevatel veebikoolitustel.
Avinurme lasteaias töötavad huviringid: spordiring ja meisterdamisring.
Mustvee Lasteaed
Mustvee valla Kasepää ja Mustvee piirkonnas pakub alushariduse teenust Mustvee Lasteaed.
Mustvee Lasteaias on 5 rühma ja 86 kohta. Laste arv oli 68.
Eelmisel aastal toimus Mustvee valla rahuloluuuring ning alusharidus sai seal väga kõrge
rahuloluprotsendi.
2020. aasta oli Mustvee Lasteaiale keeruline aasta. Kevadine eriolukord peatas tavalise
õppetöö, ka peatati kaheks kuuks lasteaia kohatasu võtmine. Sügisel Covid-19 teise lainega
tuli pidevalt arvestada erinevate juhenditega.
Suurematest investeeringutest olid Tiheda maja ja Mustvee maja arvutipargi uuendamine.
Lisaks sai direktor uue laptopi ja rühmad endale HTM programmiga uued tahvelarvutid, kaks
arvutit rühma kohta. Samuti varajase keeleõppe projekti raames sai muretseda majja palju
uusi õppevahendeid.
Toimus sanitaartehnilise olukorra parendamine Tiheda maja sööklas, Tiheda söökla liideti
Emajõe veevärgi kanalisatsiooniga.
Kasutusel on ELIIS ehk elektrooniline päevik töö hõlbustamiseks ja paberivabaks
suhtlemiseks.
Mustvee Lasteaed konkureeris ja liitus HTM projektiga “Varajane keeleõpe“. Konkursi
raames toetas riik projekti 29 042 euroga, millest õppevahendite jaoks oli 6 000 eurot,
õpetajate töötasuks 15 842 eurot ja koolituskuludeks 7 200 eurot.
Tööle võeti konkursi korras kaks eesti keele õpetajat, üks Tiheda majja, teine Mustvee majja
venekeelsesse rühma.
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Mustvee lasteaia põhirõhk oli igapäevastel õppetegevustel, sest seoses Covid 19 laialdase
levikuga riigis ja Mustvee vallas jäid ära erinevad üritused ja väljasõidud, peod toimusid ilma
pealtvaatajateta ja publikuta.
Tuleb olla kohanemisvõimeline ja optimistlik!
Valdkonna arengueeldused: 2020.a. a õppis valla koolides kokku 428 õpilast: Avinurme
Gümnaasiumis 156, Peipsi Gümnaasiumis 127, Mustvee Koolis 76, Voore Põhikoolis 42 ja
Lohusuu Koolis 27.
Valdkonna arengueeldused:
* haridusasutustes on ametikohad täidetud
* gümnaasiumihariduse olemasolu vallas
* individuaalne lähenemine õppetöös
* mitmekesine huvitegevus
* huvikooli olemasolu
* noortekeskuste olemasolu (piirkonniti erinev)
* projektides osalemine (kõik asutused on võimelised ise projekte kirjutama)
* haridusasutuste ja nende juhtide koostöö
* olemas kodulähedane haridus
* loodud lasteaed-koolid (juhtimine ühendatud)
Valdkonna kitsaskohad:
* koolivõrk on korrastamata
* tugispetsialistide puudus
* noored ei jää kodukoha gümnaasiumisse
* õpilastransport – pikad õpilasringid, huviringi saamine raskendatud
* 18-26 a noor on kaasamata
* hoonete korrashoid ja vajadus kaasajastada/ renoveerida
*laste vähesus
* vähe noori õpetajaid
* kaasaegsete õppevahendite vähesus
* arvutipargi ja internetiühenduse puudulikkus/ vähesus
* haridusala alarahastamine (vald ja riik)
* liitklassid ja –rühmad osades haridusasutustes.
Voore Põhikool
Voore Põhikoolis õppis 2020. aastal 42 õpilast. 1. kooliastmes 10, 2. 12 ja 3. 20 õpilast ja
lasteaias 37 last.
Voore Põhikoolile eraldati 2018. aastal riigieelarvest 1 miljon eurot. Selle kasutamise
planeerimisega alustati ning 2019. aastal algasid renoveerimistööd, mis jätkusid 2020.a.
Nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil torkab silma suur kooli pind ühe õpilase kohta.
Kütte- ja planeeritavad remondikulud on suured. Kooli võimla ja abiruumid vajavad
kapitaalset remonti. Kooli söökla vajab täielikku renoveerimist. Vee- ja
kanalisatsioonisüsteemid on täielikult amortiseerunud ning elektrisüsteemid ei vasta
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nõuetele. Võimla ning lasteaia tiib vajab soojustamist ning ventilatsioonisüsteemi loomist.
Hetkel on väga kõrged küttekulud, sest pool maja ei ole soojapidav. Veel on tõsiseks
probleemiks küttesüsteem, kuna hakkepuidukatel tõrkus pidevalt, tuli detsembrist 2017 üle
minna õliküttele, mis on kulukam.
2020. aastal alanud renoveerimise käigus renoveeritakse täielikult hoone parempoolne tiib
ning lisaks soojustatakse vasakpoolne tiib (aula). Kogu õppetegevus kolitakse 2021. aasta
esimeses pooles hoone parempoolsesse tiiba. Seal on olemas kõik ruumid, mida vajab oma
tegevusteks ca 42 õpilasega kõigi kolme astmega põhikool.
Lasteaia tiiva teise korruse ruumid jäävad kooli poolt tühjana seisma ning neid ruume saab
teatud tingimustel (kooli õpilased liiguvad mööda II korruse koridori võimlasse) välja üürida
teistele asutustele
Ressursside juhtimisel on antud alljärgnevad hinnangud:
• 2018. aastal renoveeriti koolimajas ruumid lasteaia ületoomiseks ning ruumid I
klassile, lasteaia kolimine toimus 2019. a. veebruaris.
• Kooli kasutada on 2 lokaalkatlamaja, mida opereeris 2019. a. septembrini SW
Energia OÜ ja alates oktoobrist opereerib katlamaja OilTerm OÜ.
• Kütteperioodil on koolimaja soe, aga küttekulu moodustab ca 27,33 %
majanduseelavest.
• Covid mõjutas eelkõige õppimistingimusi. Koostöös teiste organisatsioonidega said
enamusele tehnilistele muredele (õpilaste IT vahendite nappus) lahendused leitud.
• Eelarveliselt olid suurenenud kulutused (kaitsevahendid, tehnika jms) tasakaalus
vähenenud kulutustega (vesi, küte, elekter jms).
Lohusuu Kool
2020.a. õppis Lohusuu Koolis 27 õpilast. Lasteaias oli 13 last.
Töökohad on kõik täidetud. Majandustöötaja töökohustused hõlmavad ka kõrvalmajas
asuvate asutuste (noortetoa ja raamatukogu) küttepuude ladustamise ja kütmise.
2019/2020 õppeaasta eesmärgid olid:
• Elektroonilise kooli juurutamine (Edupage koolis ja Eliis lasteaias) ning lasteaia ja
õpetajate digipädevuse arendamine.
• Kooli, lasteaia ja õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmin
• Lasteaialaste ja õpilaste ettevõtlikkuse tõstmine
Koolis on liitklassid: eesti osas 4 (2.kl+3.kl, 4.kl+5.kl, 6.kl+7.kl, 8.kl+9.kl) ja vene osas 3
( 1.kl+2.kl, 5.kl+6.kl, 8.kl+9.kl) (01.09.2020)
Lasteaias on üks liitrühm, kus käivad lapsed vanuses 1,5 kuni 6 aastat.
Lasteaia õppetööd toetavad tegevused ja üritused toimuvad koos kooliga või koos algklasside
õpilastega, näiteks käidi koos Avinurmes rongiga sõitmas ja kuulati pärimusmuusika
kontserti koolimajas.
Eraldi lasteaiale toimus sellel aastal jõulupidu, lasteaia lõpupidu ja laadad. Jõulude ajal käisid
lapsed koos vanematega Jääaja keskuses, tähistati naistepäeva, käidi mitu korda kinos, teatris
ja kevadele pani punkti ühine piknik .
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Õpilased osalesid mitmetel ainealastel võistlustel ja olümpiaadidel. 9. klassi õpilane osales
inglise keele maakondlikul olümpiaadil ja 5. klassi õpilased osalesid Avinurmes inglise keele
mängude päeval “Fun with English”. II kooliastme õpilased osalesid Avinurmes teaduslikul
võistlusel “Mini-rakett”. Sügisel osalesid paljud õpilased ka erinevatel maakondlikel
spordivõistlustel.
Kevadel jäid eriolukorra tõttu paljud üritused, sh olümpiaadid ja võistlused ära. Jäi ka ära
meie traditsiooniline õuesõppenädal.
Õpilastele toimus koolis robootikaring, mille töös osales keskmiselt 9 õpilast. Inglise keele
ring toimub v.a. 1.klassis, osales 1 õpilane. Liiklusring toimus 1.-4. klassidele, jalgratta
eksamit sel aastal seoses eriolukorraga ei toimunud. 7.klassile toimus arvutiring ‘Loovtöö
alused’, kus osales 5 õpilast.
Õpetajad ja õpilased osalesid maailmakoristuspäeval, külastasid Põllumajandusmuuseumi,
toimusid E-külalistunnid, pärimusmuusika kontsert, Ungari kultuuri päev, keeltenädal, mille
raames tähistati Emakeelepäeva.
Tihe koostöö on Lohusuu Vabaajakeskuse ja Noortetoaga. Ühiselt toimus õppereis Iisakusse
- noorte projekti raames ning ühised laadad ja Vabariigi aastapäeva tähistamine.
2020 aastal tehti niiskusekahjustuste remont õpilaste garderoobis ja kahes klassiruumis.
Saimuti täideti päästeameti ettekirjutus ja paigaldati 7 tuletõkkeust. Kooli söökla sai ka uue
kaasaegse ahju.
Koolile soetati uue koopiamasin ning HITSA projekti raames 3D-printeri, mis võimaldab
nüüdsest õpilastel digitaalsest mudelist tekitada (printida) kolmemõõtmelise eseme ning
tegeleda ka programmeerimise algtõdede õppimisega.
Põhitegevus on koolis siiski õppimine ja 2019/2020 õppeaasta lõpetas hinnetega „4“ ja
„5“ 19 õpilast, mis on täpselt sama palju kui eelmisel õppeaastal ja nende seas ainult
hinnetega „5“ lõpetas kolm. Õppeedukuse protsent oli 63%, mis on kõrgem kui eelmisel
õppeaastal (50%).
Koroona jättis oma jälje nii lasteaia ja kooliellu.
Alates 16.märtsist läks nii lasteaed kui ka kool distantsile. Lasteaed ei töötanud sellel ajal 3
nädalat (16.03- 05.04), sest lapsevanemad olid tublid ja suutsid kontaktid viia miinimumini.
Lasteaed asus tavapäraselt tööle uuesti 06. aprillist.
Koolis toimus distantsõpe õppeaasta lõpuni. Mais osales koolis kontaktõppetöös 9.klassi
õpilased ja lisaks õpilased, kellele uus õppekorraldus tekitas mõnedes ainetes raskusi.
Õpilaste distantsõppele suunamine näitas kooli kitsaskoha arvutipargis, sest tagasime
arvuteid ka nendele õpilastele, kellel kodus arvuteid ei olnud.
Mustvee Kool
Mustvee Koolis õppis 2020. aasta septembri seisuga 76 last. Õppetöö toimus 9
klassikomplektis.
2018. aastal valmis Mustvee Koolis kaasaegne ja innovaatiline teadusklass. Klassi sisustust
rahastas Innove ja renoveerimist RTK RIP-programm. Lisaks klassi sisustamisele sisaldab
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projekt ka õpetajate koolitust, laborandi töötasu ning õpilaste transporti Mustvee teadusklassi
kuni 2021. aastani.
Õpilaste käsutuses on: koolihoone klassiruumid ja saal; endisest PG katlamajast
ümberkohandatud savikoda; poiste tööõpetuse ruumid Narva tn 16 hoone 1. korrusel ja
Mustvee valla loodusainete õppeklass/teadusklass. Poiste tööõpetuse ruumides saab
tegeleda puidutööga. Savikoda kasutatakse kunstiõpetuse tundide läbiviimiseks, kahe kooli
6. klassidega. Kehalise kasvatuse ja spordiringide jaoks kasutatakse Mustvee Valla
Spordikeskuse Mustvee spordihoone ruume.
Koolihoones asub eraldi sissekäigust Mustvee Valla Noortekeskuse Mustvee noortetuba
(sööklaruumide kohal).
Klassides on olemas projektorid või televiisorid, millest vanemad projektorid vajavad peagi
väljavahetamist; 2020. aastal soetati saali uus projektor. Arvutiklassis on 2019. aastal
vallavalitsuse hangitud kaasaegsed arvutid. Õpetajatele sülearvutid DELL soetati 2017.
aastal.
Interneti kättesaadavus ruumides on hea, hoone kaugemates ruumides on aeg-ajalt probleeme
WiFi kasutatavusega (raamatukogu, söökla, noortekeskus), kõigil õpetajate töökohtadel
võiks olla juhtmega võrguühendus. Kogu hoone andmesidevõrk vajaks ajakohastamist, kuna
praegune on ehitatud pika aja jooksul ja osade kaupa, sisaldades mitmeid erinevaid
võrguseadmeid.
Sisustuses pole suuremaid uuendusi aastaid tehtud on ühe- (algklassid, inglise keel) ja
kahekohalised (bioloogia, eesti keel, muusika, ajalugu, käsitöö, matemaatika, vene keel,
logopeedia) õpilaslauad.
2020. aastal toodi koos(töös) Peipsi Gümnaasiumiga Põltsamaa Ametikoolist kasutatud, kuid
kaasaegseid mittereguleeritavaid õpilaslaudu klasside jaoks (klassiruumi – ajalugu, vene
keel, bioloogia, logopeedia) ning suur hulk toole (klassid, algklassid). Arvutiõpetuse klassis
on kasutusel reguleeritavad pöördtoolid (soetatud 2007), mis vajaksid välja vahetamist.
Koolihoone elektripaigaldised (vanad kilbid) siseruumides ei vasta nõuetele, samuti puudub
miniareena valgustamise võimalus, et lastel oleks võimalus õhtuti jalg- ja korvpalli
mängimiseks ja talvel uisuväljakul uisutada (mänguväljaku kilp lammutatud/lõhutud, tühjaks
tehtud, automaatika ei tööta).
Klassiruumide viimistlus on heledates toonides. Parandatakse ja värvitakse ruumide seinu
vastavalt vajadusele, puitpõrandad värvitakse üle kõigis klassides õppeaasta lõpus.
Päästeameti ettekirjutus – piksekaitse nõuetekohane akt, vaheuksed (raamatukogu,
noortetuba). Piksekaitse kontrolli akti väljastas FIE Margus Tamm ning lisas ka maanduse
pakkumise. Vaheuksed on avatud, nende kaudu saab toimuda evakuatsioon.
Seoses Covid-19 epideemiast tingitud distantsõppe ja sellega kaasneva suurenenud
vajadusega digivahendite järele soetati projektor BENQ (saal) ja 3 lauamikrofoni (õpetajate
tuba).
Samuti seoses Covid-19 epideemiaga soetati kaitsevisiirid (18tk), kirurgiliste kaitsemaskide
varu ning ruumide ja käte desovahendid. Peahoone fuajeesse telliti ZÄP-i kontaktivaba
kätedesojaam.
Eelarvetäitmist mõjutasid märgatavalt Covid-19 epideemiaga kaasnevad piirangud.
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Sooja-, vee- ja elektritarbimised olid väiksemad planeeritust, kuna hooned olid suures osas
kasutuseta ja küte vähendatud võimsusel. Suurenenud meditsiini- ja hügieenitarvete kulud
tulenesid desovahendite, kaitesemaskide ja -visiiride ostmisest ning distantsõppega seotud
digivahendite soetamisest.
Peipsi Gümnaasium
Peipsi Gümnaasiumis õppis 2020. aasta septembri seisuga 131 last, sellest gümnaasiumiosas
34 last. Õppetöö toimus 12 klassikomplektis.
Õpilaste käsutuses on: peahoone klassiruumid ja saal; sööklahoone klassiruum ja söökla;
endisest katlamajast ümberkohandatud savikoda; poiste tööõpetuse ruumid Narva tn 16
hoone 1. korrusel ning muusikaõpetuse klass Narva tn 22 hoone 2. korrusel. Kehalise
kasvatuse ja spordiringide jaoks kasutatakse Mustvee Valla Spordikeskuse Mustvee
spordihoone ruume. Poiste tööõpetuse ruumides saab tegeleda puidutööga. Savikoda
kasutatakse keraamika, õmblemise ja muu käsitööga tegelemiseks, kodundusõppeks ja
kunstiõpetuseks.
Enamuses klassides on olemas projektorid, millest vanemad vajavad peagi väljavahetamist;
2020. aastal tuli vahetada saali projektor. Viies klassiruumis on kasutusel interaktiivsed
tahvlid. Arvutiklassis on 2019. aastal vallavalitsuse hangitud kaasaegsed arvutid. Õpetajatele
oleks tarvis paremaid sülearvuteid, mis pidid esialgsete plaanide järgi jõudma läbi ühishanke
2021. aastal.
Interneti kättesaadavus ruumides võiks olla parem: intensiivsema võrgukasutuse ajal ja
hoone kaugemates ruumides on aeg-ajalt probleeme WiFi kasutamisega (ei ole piisavalt
jõudlust), kõigil õpetajate töökohtadel võiks olla juhtmega võrguühendus. Kogu hoone
andmesidevõrk vajaks ajakohastamist, kuna praegune on ehitatud pika aja jooksul ja osade
kaupa, sisaldades mitmeid erinevaid võrguseadmeid, kusjuures suur switch arvutiklassis on
osaliselt piksest kahjustatud. 2020. aastal vahetati välja üks enim aegunud WiFi-seade
peahoone fuajees.
Sisustuses pole suuremaid uuendusi aastaid tehtud. Ühekohalised õpilaslauad ja toolid on
mitmes klassiruumis 2010. a. paiku saadud Rootsist humanitaarabina. Kahes klassiruumis on
kasutusel vanad nõukogudeaegsed kahekohalised õpilaslauad. 2020. aastal toodi Põltsamaa
Ametikoolist kasutatud, kuid kaasaegseid mittereguleeritavaid õpilaslaudu vanemate
klasside jaoks (4 klassiruumi) ning suur hulk toole. Arvutiõpetuse klassis on kasutusel kõvad
mittereguleeritavad toolid. Söökla laudade ja toolide vineer on pragunev ja maha koorumas,
mille väljavahetust on lisatud viimase kolme aasta eelarveprojektidesse, kuid piiratud
vahendite tõttu hiljem eelarvest maha arvatud. Praeguseid on püütud lihvimise ja üle
värvimisega kasutatavana hoida.
Peahoone elektripaigaldis ei vasta nõuetele, seda püütakse osade kaupa uuendada.
2020. aastal vahetati välja peahoone peakilp ja lisati puuduvad evakuatsiooni turvavalgustid
(4 tk, pluss kaabeldus). Avariikorras vahetati välja riknenud valgustid (2 tk ajaloo klassis
ning üks sööklahoone köögis).
Peahoone klassiruumide viimistlus on suuresti aegunud ja ebasobiv (tume vineerkate seinal
ja laes), 2020. aastal värviti kahe sellise klassiruumi seinad osaliselt üle. Parandati ja värviti
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ka ühe algklasside ruumi seinad tervikuna. Puitpõrandad värviti üle kõigis klassides ja saalis.
Sööklahoone 1. korruse ruumide seinad vajavad kapillaarniiskuse sissetungist tingituna
krohvi ja värvkatte vahetust või seinte alaosa katmist niiskuskindla paneeliga.
Peahoone läänekülje (spordihoonepoolne) vana puidust välisuks, millest puhus tuul läbi otse
algklasside koridori, vahetati 2020. a detsembris välja terasukse vastu.
Poiste tööõpetuse jaoks soetati Makita akutrelli komplekt ja Makita saepink.
Seoses Covid-19 epideemiast tingitud distantsõppe ja sellega kaasneva suurenenud
vajadusega digivahendite järele soetati 2 Logitechi veebikaamerat, 3 AverVisioni
dokumendikaamerat ja 10 graafikalauda Wacom One, lisaks mikrofoniga
kõrvaklapikomplektid suurima klassi arvuga.
Samuti seoses Covid-19 epideemiaga soetati kaitsevisiirid (20tk), kirurgiliste kaitsemaskide
varu ning ruumide ja käte desovahendid. Peahoone fuajeesse telliti ZÄP-i kontaktivaba
kätedesojaam.
Eelarvetäitmist mõjutasid märgatavalt Covid-19 epideemiaga kaasnevad piirangud.
Sooja-, vee- ja elektritarbimised olid väiksemad planeeritust, kuna hooned olid suures osas
kasutuseta ja küte vähendatud võimsusel.
Korrashoiuteenuste realt (551104) jäi kasutamata ventilatsioonisüsteemi iga-aastase
hoolduse kulud, kuna planeeritud hoolduse ajal oli kool distantsõppel. Hooldus lükkus 2021.
aastasse.
Remondi-, restaureerimise jne. kuludesse lisandusid terasukse paigaldus ja valgustite
avariiremondikulud.
Suurenenud meditsiini- ja hügieenitarvete kulud tulenesid desovahendite, kaitsemaskide ja visiiride ostmisest ning distantsõppega seotud digivahendite soetamisest.
Samuti olid suurenenud korrashoiu- ja remondivahendite kulud osalt seoses puhastusainete
ostmisega põhjalikumaks koristamiseks ning osalt seoses 1. klassi õpperuumi seinte
pahteldamise ja värvimisega.
Inventari majanduskulude all on kasutatud koolimööbli transport Põltsamaalt, vanade
koolilaudade ja saalitoolide puitosade ning polstri utiliseerimiskulud (Amestop OÜ prügilas)
ning köögi nõudepesumasina avariiremondi kulud.
Transporditeenuste kulud (ujumise algõpe, programmis „Minu Riik“ osalemine Tallinnas,
õppeekskursioonid jms) on kantud reale 552490 „Muud koolituse kulud“.
Avinurme Gümnaasium
Õpilaste arv Avinurme Gümnaasium on stabiilne, vähenemist pole juba mitu aastat
täheldatud. 2019/2020. õppeaasta esimesel septembril asus Avinurme Gümnaasiumis
õppima 156 õpilast, neist põhikoolis 134 ja gümnaasiumis 22 õpilast. Õppeaasta lõpetas
samuti 156 õpilast. Klassikomplekte 13, sh üks lihtsustatud õppekavaga liitklass 4 õpilasega.
Õpikeskkond Avinurme Gümnaasiumis on kaasaegne. Õppeprotsessis on kasutusel erinevad
IKT vahendid. Õppeaasta jooksul osteti kooli juurde kaks uut interaktiivset tahvlit ja vahetati
välja kaks videoprojektorit. Kõikides õppeklassides vahetati välja arvutid koos monitoridega.
Kõik arvutid varustati veebikaamerate ja ID kaardilugejatega. Kaasaegne on ka kooli töökoda,
käsitööklass-õppeköök. Kooli juures on spordihoone, jõusaal, staadion ja raamatukogu.
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Töökojas on võimalik õppida puu- ja metallitööd, sepistamist, keevitamist ja puidu
restaureerimist. Kohalike traditsioonide edasiviimiseks on tööõpetuse ainekavadesse sisse viidud
laastupunumise õpetus.
Õppetöö tulemustega koolis võib rahule jääda. Õppeedukus on põhikoolis 100 %, õppetöö
kvaliteet põhikoolis 67,4% ning gümnaasiumiastmes vastavalt 76,19% ja 33,3%. Kaks õpilast
lõpetas põhikooli kiitusega ning gümnaasiumi lõpetas hõbemedaliga üks õpilane. Tasemetöid,
põhikooli lõpueksameid seoses Covid-19 nakkuse leviku ohuga ning distantsõppega ei toimunud.
Gümnaasiumilõpetajad sooritasid riigieksamitest sajaprotsendiliselt eesti keele ja matemaatika
ning inglise keele rahvusvahelise eksami 60% lõpetajatest.
Avinurme Gümnaasiumi õpilased osalesid edukalt erinevatel olümpiaadidel ja ainevõistlustel.
Paremad tulemused olid piirkondlik ajaloo olümpiaad II koht 6. klassi arvestuses, matemaatika
olümpiaadil III koht gümnaasiumiastmes, bioloogia olümpiaadil III koht 8. klasside arvestuses
ja III koht 9. klasside arvestuses, emakeeleolümpiaadil II koht 7. klasside arvestuses ja III koht
11. klasside arvestuses , keemia olümpiaadil IV koht 9. klasside arvestuses ja inglise keele
olümpiaadil IV koht 9. klasside arvestuses.
Põhikooli õpilastele antakse lisaks RÕK-s nimetatud ainetele majandusõpetust ja alates I klassist
õpitakse inglise keelt. Gümnaasiumiastmes on õpilastel võimalik õppida erinevaid valikaineid:
majandus- ja ettevõtlusõpe, tehnoloogiaõpetus, riigikaitse, psühholoogia, meediaõpetus,
religiooniõpetus, autoõpetus (B-kat), informaatika.
Õpilastele võimaldatakse valikainetena, ringitundides ja tunnivälise tegevuse raames
omandada digipädevusi, majandusalaseid teadmisi ja oskusi ning praktilisi igapäevaoskusi.
Tänu õpilaste headele infotehnoloogia- ja meediaalastele teadmistele toimib kooliraadio ning
ollakse erinevatel kooli ja kogukonna üritustel oskuslikud IT-alaste vahendite kasutajad.
Ettevõtlike õpetajate initsiatiivil osalevad õpilased järjepidevalt rahvusvahelistes projektides
ning üleriigilistel ja maakondlikel õpiüritustel.
Gümnaasiuminoored valmistasid rühmatööna plastpakenditest valgusti ning võtsid antud
tööga edukalt osa kahest konkursist:
1) Euroscola 2020 videokonkursist “Mida teha plastikpakendiga?”. Konkursile saadetud
video alusel kuulub Avinurme kool Euroopa Parlamendi Eesti büroo poolt välja valitud 11
parima kooli hulka, mille õpilased saavad sõita Euroscola päevale Strasbourgi.
2) ERR koolidevahelisest keskkonnateemalisest konkursist “Mina vastutan”, kus oldi
gümnaasiumiastme võitja. Osaleti ka Vanglateenistuse ja Viru Vangla filmikonkursil Viru
Vangla Parim Film 2020 ja saavutati III koht. Põhikooli õpilased olid edukad Programmi
Peipsiveere Noored ettevõtluslaagri äriideede konkursil 2020 ja saavutati III koht.
Üleriigilist tähelepanu ja kajastust vääris gümnaasiumiastme õpilase praktiline projektitöö Eesti
I seebihokiturniiri korraldamine.
Huvitegevus on kooli lahutamatu osa. Huvialaringidest tegutsevad jätkuvalt näitering,
laulukoorid, tantsuringid, kunsti- ja käsitööringid, saalihoki, robootika, lauamänguring,
liiklusring, pilliõpe, kitarriring, koolibänd. Aktiivselt osaletakse kergejõustiku- ja
võrkpallitreeningutes.
Edukalt osaleti erinevatel spordivõistlustel. Mustvee Valla Meistrivõistlused rahvastepallis
2020 4.-5.klassidele - tütarlaste võistkond I koht ja poiste võistkond I koht. 1.-3.klassideletütarlaste võistkond I koht ja poiste võistkond I koht . Jõgevamaa Noorte Meistrivõistlused
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rahvastepallis 4.-5.klassidele tütarlaste võistkond III koht, poiste võistkond III koht. 10
Olümpiastarti võistlussarjas 2020 saavutas Avinurme Gümnaasiumi võistkond II grupi
koolide arvestuses 6. koha.
Koolis on väljakujunenud traditsioonid: sügisesed ja kevadised heakorrapäevad, jõululaat,
kooli jõulujumalateenistus Avinurme kirikus, tunnustamine "Tegus kodanik ja
koostööpartner" vabariigi aastapäeval, juhtkonna kevadine vastuvõtt tublimatele õpilastele
ning nende vanematele ja juhendajatele, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine,
ainekomisjonide poolt temaatiliste ürituste ja õppekäikude korraldamine.
Grupi õpetajate eestvõttel loodi MTÜ Avinurme Kooli Heaks, mille eesmärgiks on kooli
toetamine erinevate tegevuste kaasabil. Koolis on tegutsev õpilasesindus.
Avinurme Gümnaasium on avatud ja koostööaldis õppeasutus tehes koostööd Avinurme
Puiduaida, erinevate kohalike ettevõtete, Justiitsministeeriumi Vanglateenistuse, IdaVirumaa ja Jõgevamaa Rajaleidja Keskuse, AHHAA Teaduskeskuse, TÜ Teaduskooli ja
Radisson BLU hotelliga.
Avinurme Gümnaasiumi 2020. aasta eelarve tulud moodustusid riigieelarve vahenditest,
omavalitsuse poolt eraldatud vahenditest ning omateenitud tuludest ja sihtfinantseeringutest
projektide rahastamisel.
Kui kooli peetakse võrdlemisi traditsiooniliseks asutuseks, siis kevadine aeg koos Covidiga
näitas, et praegune kool on teistsugune kui mõnikümmend aastat tagasi.
Kool toimib kõiksugustes oludes kui töö on juhitud.
Distantsõpe oli keeruline õpetaja, õppija ja ka kodu jaoks, sest tegu oli tavatu ja uudse
õppimise korraldusega. Seega oli kooli ülesanne tagada toimiv, ühiselt mõistetav
töökorraldus, samuti turvatunde loomine igas õppevormis. Õnneks ei kadunud ükski õpilane
silmapiirilt. Kui õpilane ei saanud koolimajas olla, ei tähendanud see seda, et ta pidi
tundidest ilma jääma. Suurem osa distantsõppest oli juhendatud tegevus. Õpetajad olid
kättesaadavad ja pakkusid tuge. Kasutasime korraga võimalikult vähe erinevaid digitaalseid
platvorme, et mitte tekitada segadust. Samas oli õpe mitmekesine. Digivahendite kõrval ei
unustatud ka pliiatsit ja paberit. Kindlasti ei asenda suhtlus ekraani kaudu vahetut õppimist
klassiruumis.
9.3 Huviharidus
Mustvee Muusika-ja Kunstikool
Huviharidust pakub Mustvee vallas hallatava asutusena Mustvee Muusika- ja Kunstikool,
2020. aastal jätkati eelmistel aastatel alustatud suundades.
Edulugu sai alguse 2017. aastal, kui kool laienes Avinurme, kuhu kohalik rahvas oli aastaid
muusikakooli soovinud. 2018. aastal järgnes Voore osakonna loomine ja kunstiosakonna
eelklassi avamine. 2019. aastal avati Avinurmes uus, vaskpillide eriala.
Tervelt üks neljandik valla koolide õpilastest õpib ka Mustvee Muusika- ja Kunstikoolis.
Õpetatavad erialad on: klaver, kitarr, laul, saksofon, plokkflööt, trompet, metsasarv,
tromboon, tuuba, kunst.
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Huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavuse laiendamiseks on koostatud endiste omavalitsuste
poolt vastav kava, mille alusel suunatakse riigi poolt valdkonna arenguks eraldatud
täiendavaid vahendeid. Oleme asunud parandama huvikooli pillifondi. Kooli pillid olid
varem väga kehvas seisus. Plaanis on järk-järgult uuendada kõik amortiseerunud pillid.
2018. aasta suvest asus Mustvee Muusika- ja Kunstikooli direktori ametikohale kõrgelt
hinnatud pianist, muusikapedagoog ja muusikaelu korraldaja Lauri Väinmaa.
Õpe toimub endiselt kolmes kohas: Mustvees kooli põhimajas ja Avinurme ning Voore
osakondades. Õpilaste arv on pärast eelmiste aastate tormakat kasvu stabiliseerunud 100+
peale, praegu õpib koolis 110 õpilast.
Muusika- ja Kunstikooli pillifond täienes aasta jooksul 1 Kawai ja 1 Yamaha firma klaveriga.
Ostetud on uus klassikaline kitarr ja uusi puhkpille. Oluliselt on paranenud kunstiõppe
tingimused. I korruse kunstiklassi eesruumis on tehtud sanitaarremont, paigaldatud on uus
elektrisüsteem ja valamud. Kunstiklassi inventari hulgas on nüüd kvaliteetne A2 suuruses
värviprinter piltide ja plakatite printimiseks ja kvaliteetne TV-ekraan kunstiajaloo tundide
läbiviimiseks.
19. veebruaril toimus kooli saalis kontsert ja näitus „Eesti vabariik 102”. Kunstiosakonna
õpilaste näitus "Minu nägu Eesti" oli veebruarikuus üleval Mustvee Muusika- ja
Kunstikoolis ja seejärel Mustvee Raamatukogus.
Kuna alates 14. märtsist läks kogu kool üle distantsõppele, jäid ära kavandatud
kevadkontserdid ja näitused. Õpilaste distantsõppel valminud kunstitöid esitleti regulaarselt
kooli facebook-i lehel. Maikuus toimus seal virtuaalne näitus "Lilled emale". 1. oktoobril
toimus Muusikapäeva kontsert kooli saalis.
4. detsembril tähistati Mustvee Kultuurikeskuses Mustvee Muusika- ja Kunstikooli 25.
aastapäeva piduliku aktuse ja kontserdiga, kus esinesid kooli kõigi osakondade lapsed
Mustveest, Avinurmest ja Voorelt. Galeriisaalis oli avatud läbilõikenäitus kooli õpilaste
töödest läbi aegade. Suursündmuseks oli samas toimunud kooli juubeliraamatu esitlus, milles
on andmed kõigi koolis õpetanud õpetajate ja kooli lõpetajate kohta, palju pildimaterjali ja
muud infot.
Kokkuvõtteks – Mustvee Muusika- ja Kunstikoolil oli tegus aasta, mille jooksul vaatamata
koroonast tekkinud raskustele jõuti palju korda saata.
Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus
Alustas tegevust 01.10.2020, kuid eeltööd kestsid mitu aastat. Miks oli vaja luua MVHTK?
1) Riiklikus hariduspoliitikas kiideti heaks muutunud õpikäsitus, mille järgi tuleb
rakendada iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust
ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus kõigil haridustasemetel ja -liikides. Varane
märkamine erivajaduste tuvastamisel ei ole rakendunud. Olulist rolli nähakse õpetaja
ja tugispetsialisti kui meeskonna individuaalsel lähenemisel lapsele, et lapsed saaksid
just oma vajadustest ja huvidest lähtuvat tuge.
2) tugispetsialistide ressursi ja kompetentsi parem kasutus- töötatakse rohkem kui
ühes asutuses, mõned lausa kolmes asutuses. Lisaks tugispetsialisti ülesannetele
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täidetakse ka muid ülesandeid, muuhulgas klassijuhataja, aineõpetaja, HEVkoordinaatori jmt rolle. Valdkonna spetsialistid peaksid tegema seda tööd, milles nad
on eriala omandanud ning rakendavad selleks parimaid meetodeid
3) tugispetsialistide omavaheline koostöö ja koostöö teiste seotud osapooltega (nt
lastekaitsespetsialist, perearst). Ühised arutelud juhtumite analüüsimisel, sh
olukorrad, kus lapsega tegeleb mitu spetsialisti asutuse sees ja väljas; supervisioonid
teiste oma valdkonna spetsialistidega, töökogemuste jagamine, nõustamine, ühised
koolitused ja ümarlauad; lapsevanemate ja õpetajate nõustamine; võimalus kaasata
psühholoog; võimalus teenust pakkuda/saada ka väljaspool haridusasutust
Väljakutseks on tagada erinevate teenuste kättesaadavus kõigis koolides ja laiendada
erinevate teenuste kättesaadavust ka alushariduses. Lisaks on eesmärgiks tõsta teenuste
kvaliteeti ning arendada teenuse pakkumise rõhuasetusi ja rollide selgust teenuse osutamisel
(rohkem ennetust, rohkem õpetajate ja lapsevanemate nõustamist).
Ettevalmistusetappidel tegevus sujus (valmis mudel, põhimäärus, volikogu kinnitas
loomise).
Ülemaailmse pandeemia puhkemise tõttu 2020. aasta kevadtalvel tuli unustada esialgne
ajagraafik ja tegutseda võimaluste piirides.
MVHTK 2021. aasta eelarve kinnitamine volikogus nõudis suurt eeltööd (haridusasutuste
juhid, volikogu hariduskomisjon, volikogu liikmed ükshaaval jne)
Oluline on jagada kokku lepitud ja selgeid sõnumeid nii ajakirjanduses, infoüritustel,
volikogus jne ja valmis tuleb olla ka selleks, et alati leidub keegi, kes pole mitte midagi
kuulnud ja kõike peab alustama otsast. Kommunikatsioon oli ja on jätkuvalt määrava
tähtsusega!
2020. aasta lõpuks:
1. Viie erineva omavalitsuse ühendamise järgse valla tugispetsialistid on valmis
koonduma MVHTK koosseisu, et moodustada terviklik meeskond. See võimaldab:
a) saada terviklikku ülevaadet abivajajatest
b) paindlikkust (tugispetsialist ei pea töötama kindla haridusasutuse põhiselt, saab
vajadusel töötada mitmes kohas või üksteist asendada)
c) tugispetsialistide toe laiendamist koolist ja lasteaiast väljapoole (õpetajad,
lapsevanemad)
2. 01.01.2021 on tugikeskuses valmis tööd alustama 10 inimest 7, 35 ametikohal.
Tugispetsialistidele on tutvustatud töölepinguid ja ametijuhendeid. Haridusasutuste
juhid, kus tugispetsialistid tööd jätkavad, on samuti tutvunud ametijuhenditega.
3. Tugispetsialistidele on ostetud esmavajalikud töövahendid (kontoritarbed, arendavad
mängud jne), kolm sülearvutit ja mõned väljaanded erialakirjandust.
4. Koostöös Tartu Ülikooliga on pakutud veebipõhiseid koolitusi lasteaiaõpetajatele ja
üldhariduskoolide õpetajatele. Toimusid järgmised koolitused:
a) Lasteaiaõpetaja enesekindlus suhtlemisel lastevanematega;
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b) Õpetamine liitklassis;
c) Iga õpilane on eriline - kuidas lõimida õppesse õpilaste eripärast kultuuritausta.
5. Projektipõhised tegevused (alustati terviseedendusprojekti Lohusuu lasteaia laste ja
lastevanematega)
6. Koostöö Rajaleidjaga toimib.
Esmavajadus on leida meeskonda juurde logopeed/eripedagoog ja psühholoog, sügisel ka
sotsiaalpedagoog ja haridustehnoloog)
Pikemas perspektiivis tuleb lahendada ka nõustamiskeskkonna probleem, esialgu leitakse
võimalused kokkuleppel kohtadel.

10. Sotsiaalne kaitse
Valdkonna arengueeldused:
* piirkonnad kaetud sotsiaaltöötajatega
* erinevate kompetentsidega pädevad töötajad (üksteise täiendamine, valmisolek
muutusteks)
* olemas üldhooldekodud osades piirkondades
* teenuste mitmekesisus (piirkonniti saab arendada)
* naabrivalve on (teatakse, mis naaber teeb), aga vajab arendamist
* aktiivne kultuur toetab sotsiaaliseerumist
* võrgustikud olemas (koolid, sotsiaaltöötajad, lasteaiad, lastekaitse spetsialist,
huvijuhid)
* kriminaalse elemendi vähesus
* keelte integratsioon, kultuuride ja religioonide lõimumine
Valdkonna kitsaskohad:
* teenuste kättesaadavus raskendatud (kaugus linnadest, kus teenuseid pakutakse,
ajafaktor)
* transport ja logistika
* sotsiaalmaja (ööpäevaringne hooldus) ja teenused (saun, pesupesemine, juuksur,
maniküür-pediküür)
* Mustvee linnas puudub päevakeskus eakatele ja psüühiliste erivajadustega
inimestele
* info ei liigu eakate ja psüühiliste erivajadustega inimeste seas – internet, arvutiõpe
* oskuste puudumine, kohalikud töökohad spetsiifilised
* passiivsete noorte (lisaks erivajaduste ja käitumishäiretega) koondamine ja
aktiviseerimine
* motivatsiooni ja tahte vähesus (raske motiveerida noort, kui kodus pole toetust)
* lapsevanemate harituse puudulikkus
* vananev elanikkond, puuetega inimesi palju
* negatiivne iive
* madalad sissetulekud
* Avinurme perearstikeskuses puudub perearst
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* vananev elanikkond, puuetega inimesi palju
* negatiivne iive
* madalad sissetulekud
* 2020 aasta Covid-19st tulenev eri- ja hädaolukord
Mustvee Vallavalitsuse sotsiaalosakond pakub abivajajatele tuge valla viies piirkonnas, kus
kodanike küsimustega tegelevad ametnikud ja sotsiaalhooldustöötajad. Kuigi valla elanike
arv on vähenenud, suureneb aasta-aastalt abivajajate arv. Seda tingib vananev elanikkond
ning puuetega inimeste märkimisväärne osakaal rahvastikust. Vallas napib sotsiaalteenuste
pakkujaid era- või kolmandast sektorist. Valla sotsiaaleluruumid paiknevad Avinurmes,
Kääpal, Voorel ja Lohusuus, kokku 16 sotsiaaleluruumi. Kääpal asuvates
sotsiaaleluruumides alustati akende vahetusega.
Mustvee valla sotsiaalosakonnas töötavad sotsiaaltöö peaspetsialist, lastekaitsespetsialist,
igas valla viies teenuspiirkonnas 1 sotsiaaltöö spetsialist ja vallas kokku 8
hoolekandetöötajat.
Valdkonna põhitegevuseks on sotsiaalnõustamine- ja jõustamine, toetuste ja teenuste
määramine, sotsiaalregistri pidamine, eeskoste, ava-, asendus-, järel-, koduhooldus- ja
perekonnas hooldamise korraldamine, hoolekandeasutusse suunamine, tugiisiku jm teenuste
korraldamine, abistamine dokumentide vormistamisel, erinevate projektide ettevalmistamine
ja läbiviimine.
Hooldekoduteenuse kättesaadavus on tagatud läbi Mustvee Tervis SA, MTÜ Kääpa
Hooldekeskus Saare Kodu, MTÜ Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskuse, SA Jõgeva Haigla,
OÜ Jõgeva Sotsiaalkeskuse Elukaar, AS Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Põltsamaa Kodu,
Tabivere Hooldekodu, Lustivere Hooldekodu, Iisaku Hooldekodu, SA Alutaguse
Hoolekeskuse, OÜ Ilmaru Männiku Pansionaadi, MTÜ Vahtra Hooldemaja, SA Jõhvi
Hooldekeskuse, SA Sillamäe Haigla, SA Taheva Sanatooriumi ning Pandivere Pansionaadi
teenuste, kellele on delegeeritud eakate ja puuetega inimeste ööpäevaringne hooldus.
Erihoolekannet pakuvad Vändra Hoolekandeteenused AS, AS Hoolekandeteenuste Türi
Kodu, Vändra ja Võisiku hooldekodud, SA Narva-Jõesuu Hooldekodu ja Sillamäe
Hoolekandeteenused AS.
31.12.2020.a. seisuga elas Mustvee vallas 5 318 inimest, neist puudega inimesi 1 500.
0-6 aastaseid lapsi elas vallas 244, 7- 18 aastaseid 525, tööealisi 3130 ja eakaid 65+ 1 419
inimest.
Pensionäre elas vallas liigiti: ennetähtaegseid vanaduspensionäre 142, eripensionide saajaid
18, rahvapensionäre 29, toitjakaotuspensionäre 24, töövõimetuspensionäre 200,
vanaduspensionäre 1 299 ja väljateenitud aastate pensioni saajaid 6, kokku 1 718 pensionäri.
Tšernobõli veterane oli 17.
Noori (7- 18a.) elas vallas 525. Lasterikkaid peresid (3- ja enam last) oli vallas 76 peret,
suurimas peres oli 6 alaealist last.
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Hooldusteenusel ja hooldajatoetust said 110 raske- ja sügava puudega
inimest,
asendushooldusel perekodus oli 1 laps. Tugiisikuteenust osutasid 8 tugiisikut 8-le puudega
lapsele. Valla eestkostel oli 16 täiskasvanud inimest ja 1 laps, koduhooldusteenusel oli 66
inimest ja omakseid hooldavad 110 kodanikku. Erinevaid rehabilitatsiooniteenuseid saadi
314 korral ja EHK (Erihoolekandeteenustel) oli 36 inimest, järjekorras oli 5.
Toimetulekutoetuse taotlusi oli 313, toimetulekuraskustes peresid 47. Registreeritud töötuid
oli keskmiselt kuus 142 inimest. Sotsiaalabi vajajate lastega perede arv 98.
Mustvee vallavolikogu otsusega oli määratud järgmised toetused: sünnitoetus, ranitsatoetus,
juubeli- ja sünnipäevatoetus eakatele, üksikute eakate küttepuude toetus, hooldajatoetus
raske- ja sügava puudega lastele ning raske- ja sügava puudega täisealistele vallakodanikele,
ujumistoetus eakatele ja puuetega lastele, toetus lastele prillide ostmiseks, ravimite toetus,
eriabivahendite rent, ost, ühekordne-, vältimatu abi- ja transporditoetus. Toetused määrati
STAR programmis ja maksti välja rahalehtede alusel. Riiklikeks toetusteks oli
toimetulekutoetus,
toetus
asendushoolduse
korraldamiseks
ja
matusetoetus.
Lastekaitsepäeva üritusena korraldati „Lusikapidu“, kus kõik aasta jooksul sündinud lapsed
said valla polt kingituseks raamatu, nimelise hõbelusika ja tillukese tordi. Covid- 19 tõttu
külastasid sotsiaaltöötajaid peresid kodus ning andsid kingitused üle kontaktivabalt.
Jõuludeks saadeti eakatele jõulukaardid tervitustega ning kodused lapsed said jõulupakid
koju toimetamisega. Eakaid juubilare külastati kodudes ning kingiti neile lilled ja
rahakaardid.
Mustvee valla lapsed osalesid erinevates programmides ning projektides, nagu: „Aitan Lapsi
Teatrite programm“, vanemlusprogrammis „Imelised Aastad“. „Riskilapsed ja noored“
raames PPA korraldatavates laagrites „Sõna ja teoga“ ning ennetavates vetelpääste laagrites
osalemine jäi ära Covid- 19 leviku ja eriolukorra tõttu.
Koostöös Päästeametiga viidi ellu projekt „Kodud tuleohutuks“, kus parendati 5 pere kütteja elektrisüsteeme. 20 peret olid kaasatud projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine“, kus kohandati puuetega inimeste kodusid pesemisvõimaluste,
hügieenitoimingute ning liikumisvõimaluste osas. Alustati ESF/ SKA pilootprojekti
„Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ ja PPA
projekti „Puhas Tulevik“ ettevalmistustega, samuti tehti ettevalmistusi SKA „Raske ja
sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja
pakkumine kohalikus omavalitsuses“ projektile.
Koostöös Punase Ristiga jagati riski- ja suurperedele kontori- ja koolitarbeid ning toiduabi;
läbi Eesti Toidupanga jagati toimetulekutoetuse saajatele ja riskiperedele ESFi ning
kampaaniatega kogutud toiduabi.
Eri- ja hädaolukorra ajal jagati nii riskirühmadele, valla allasutustele kui ka vallas olevatele
hooldusasutustele isikukaitsevahendeid, maske ja desinfitseerimisvahendeid, jagati Covidalast informatsiooni, tegeleti tervise-edendusliku tööga ning korraldati laste toidupakkide
koostamist ning jagamist.
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MUSTVEE VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE
AASTAARUANNE
Konsolideeritud bilanss
Lisa
Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud

20 497 601

3 705 465
1 941 217
400 395
1 348 383
15 470

3 359 533
1 575 215
385 304
1 387 864
11 150

19 142 609

17 138 068

3 859 493
104 576
15 085 284
93 256

2 471 345
88 617
14 578 106
0

22 848 074

20 497 601

12
11
13
13

2 167 538
374 947
553 720
902 648
332 154
4 069

1 548 702
455 699
522 857
281 980
279 581
8 585

13
13

4 010 711
3 998 618
12 093

3 645 482
3 629 320
16 162

16 669 825

15 303 417

16 269 494
400 331

13 264 736
2 038 681

2
3
4
5

7
8
9
10

Kohustised ja netovara
Lühiajalised kohustised
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Laenukohustised
Kapitalirendikohustised
Pikaajalised kohustised
Laenukohustised
Kapitalirendikohustised
Netovara
Vallavalitsuse netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
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Põhivara
Finantsinvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara

31.12.2020
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Konsolideeritud tulemiaruanne

Lisa
Tegevustulud
Maksutulud
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadud toetused
Muud tegevustulud

2020

2019

3
15
14
16

10 116 892 11 323 306
3 726 203 3 690 069
1 203 569 1 173 108
5 180 195 6 450 860
6 925
9 269

17
18
19
19
8,9,10

-9 769 484
-449 514
-5 359 083
-2 322 313
-596 309
-1 042 265

-9381 062
-536 200
-5 162 972
-2 363 442
-482 191
-836 257

Tegevustulem

347 408

1 942 244

Finantstulud ja –kulud
Intressikulu
Tulem osalustelt
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt

52 923
-55 003
107 745
181

96 437
-47 697
143 921
213

400 331

2 038 681

Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

Aruandeaasta tulem
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne
Lisa
Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ja
materiaalse põhivara müügist
Käibemaksukulu põhivara soetuseks
Saadud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks (tulu)
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
(kulu)

8,9

19
14
17

Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade
netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara
eest
Laekunud põhivara müügist
Laekunud sihtfinantseerimist põhivara
soetuseks
Makstud sihtfinantseerimist põhivara
soetuseks
Tasutud osaluste soetamisel
Laekunud intresse ja muid finantstulusid
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud saadud laene
Tagasi makstud saadud laene
Tasutud kapitalirendi põhiosa makseid
Tasutud intresse ja muid finantskulusid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Puhas rahavoog
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2020

2019

347 408

1 942 244

1 042 265
49

836 257
-5 274

272 965
143 341
-1 167 699 -2 688 641
60 000

42 006

554 988
96 499

269 933
-267 681

64 689
716 176

-133 124
-130 872

9,10

-1 982 685 -1 699 936

8,9
14

371
20 011
1 645 659 1 249 691
-56 679

-42 006

2

-315 280
181
-708 433

-128 238
213
-600 265

13
13
13
13

709 000 1 519 823
-287 128
-246 500
-8 585 -1 032 682
-55 028
-47 751
358 259

192 890

366 002

-538 247
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Lisa
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus
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2020
1 575 215
1 941 217
366 002

2019
2 113 462
1 575 215
-538 247
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Konsolideeritud netovara muutuste aruanne
Kohaliku omavalitsuse
netovara
Lisa
Saldo 31.12.2018
Aruandeaasta tulem
Põhivara ümberhindlus
Korrigeeritud osalus AS-s Emajõe Veevärk
Saldo 31.12.2019
Aruandeaasta tulem
Põhivara ümberhindlus
Korrigeeritud osalus AS-s Emajõe Veevärk
Saldo 31.12.2020
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7

8,9
7

Akumuleeritud
tulem
12 309 726
2 038 681
150
954 860
15 303 417
400 331
953
965 124
16 669 825
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Mustvee Vallavalitsuse 2020. aasta eelarve täitmise aruanne
Kirje
Konto
nimetus
Põhitegevuse tulud
Maksud ja
30
sotsiaalkindlustusmaksed
Kaupade ja teenuste
32
müük
35
Saadud toetused
38
Muud tegevustulud
Põhitegevuse kulud
41
Sotsiaaltoetused
45
Muud toetused
50
Tööjõukulud
55
Majandamiskulud
60
Muud tegevuskulud
Põhitegevuse tulem

Esialgne eelarve

Aasta lõpu
Eelarve täitmine
eelarve

7 944 215,91

8 476 742,91

8 283 487,34

3 833 854,00

3 734 600,00

3 726 202,96

704 168,69
3 372 343,22
33 850,00

748 682,69
3 959 610,22
33 850,00

597 850,90
3 954 623,97
4 809,51

-7 857 574,91
-231 565,00
-306 848,00
-4 898 743,74
-2 378 488,17
-41 930,00

-8 209 350,00
-267 308,00
-342 261,00
-4 903 864,00
-2 669 260,60
-26 656,40

-7 670 052,22
-208 447,37
-311 059,49
-4 767 359,30
-2 376 069,07
-7 116,99

86 641,00

267 392,91

613 435,12

-2 984 595,84
0,00
-2 879 748,06

-3 004 595,84
0,00
-2 879 748,06

-2 023 599,50
-315 280,00
-1 657 303,92

-54 709,00
-50 138,78

-74 709,00
-50 138,78

0,00
-51 015,58

1 063 290,30
0,00

1 589 441,00
0,00

945 225,43
371,09

1 063 290,30
0,00

1 589 441,00
0,00

861 819,05
174,29

0,00

0,00

82 861,00

-1 834 664,54

-1 834 664,54

-464 938,95

249 758,69
-280 241,31
530 000,00

338 759,00
-280 241,00
619 000,00

338 763,64
-280 236,36
619 000,00

-1 484 396,08
-1 484 396,08

-1 484 396,08
-1 484 396,08

248 981,00
248 981,00

100 509,77

100 509,77

375 156,31

Investeerimistegevuse kulud
10
15

Osaluste soetus
Põhivara soetus
Põhivara soetuseks antav
45
sihtfinantseerimine
65
Finantstulud ja -kulud
Investeerimistegevuse tulud
38

Põhivara müük
Põhivara soetuseks
saadav
35
sihtfinantseerimine
38
Finantstulud
Põhivara soetuseks antav
45
sihtfinantseerimine
Eelarve tulem
Finantseerimistegevus
20
Kohustiste tasumine
25
Kohustiste võtmine
Likviidsete varade muutus (+
suurenemine, - vähenemine)
10
Käibevara
Nõuete ja kohustuste saldode
muutus
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10
Käibevara
Põhitegevuse kulude ja
investeerimistegevuse
väljaminekute jaotus tegevusalade
järgi

100 509,77

100 509,77

375 156,31

10 842 170,75

11 989 848,78

9 611 655,79

1 131 197,87
108 003,00
873 382,09

1 130 125,40
109 284,00
876 634,00

1 335 082,86
87 018,02
823 124,27

40 000,00
14 674,00

24 726,40
14 674,00

11 192,00

45 000,00

54 668,00

47 452,99

50 138,78

50 139,00

51 015,58

0,00

0,00

315 280,00

30 000,00
0,00
30 000,00

52 700,00
300,00
52 400,00

56 700,00
300,00
56 400,00

1 700 455,06
4 000,00
6 670,00
166 056,00
50 299,00
949 950,70

2 636 236,78
4 000,00
6 670,00
201 956,00
49 299,00
1 604 521,42

1 657 911,64
2 361,84
8 395,20
115840,03
52688,85
1033989,60

80 616,36
40 200,00
0,00

130 616,36
34 200,00
0,00

114 554,47
4 999,98
1 610,57

352 720,00
12 046,00
5 000,00

565 031,00
12 046,00
5 000,00

280 947,79
12 379,12
7 000,00

10 000,00

0,00

0,00

22 897,00

22 897,00

23 144,19

199 515,91
28 530,00

209 758,00
33 330,00

219 907,85
36 657,77

9 112,00

10 342,00

10 363,25

01 Üldised valitsussektori
teenused
01111
01112

Vallavolikogu
Vallavalitsus
Kohaliku omavalitsuse
01114
üksuse reservfond
016001
Liikmemaksud
Üldplaneering ja
016002 arengukavad
Valitsussektori võla
01700
teenindamine
Üldised valitsussektori
01700
teenused
02/ 03 Riigikaitse ja avalik kord
025001
Kaitseliit
03200
Päästeteenused
04 Majandus
04210
04350
0436010
0436050
04510

Põllumajandus
Elektrienergia
Avinurme katlamaja
Saare katlamaja
Maanteetransport
Teede ja tänavate
0451050 korrashoid Saare
04512
Ühistranspordi korraldus
045201
Veetransport
Common Peipsi 2
/Mustvee jõe lõunamuuli
045202 korrastamine/
04710
Kaubandus ja laondus
04730
Turism
Üldmajanduslikud
04740
arendusprojektid
Vallavavarahaldus Saare
0490050 piirk
05 Keskkonnakaitse
0510000

Jäätmekäitlus
Mustvee Vallavara 0510050 Jäätmekäitlus Saare
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05101
0510150
05200

Avalike alade puhastus
Heakord Saare
Heitveekäitlus
Muu keskkonnakaitse
(sh keskkonnakaitse
05600
haldus)
06 Elamu- ja
kommunaalmajandus
06300
0630050
06400
0640050
0660510

Veevarustus
Veevarustus Saare
Tänavavalgustus
Tänavavalgustus Saare
Vallavarade haldamine
Valla korterite
0660530 haldamine
0660535
0
Korterid Saare
066054
Kalmistud
07 Tervishoid
Avalikud
07400
tervishoiuteenused
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon
08102
0810240
0810310
08107
08109
08201
0820210
0820211
0820220
0820221
0820230
0820240
0820310
0820399
083001
08400
0860012
0860020
0860050

Sport
Mustvee Valla
Spordikeskus
Ujula
Noorsootöö ja
noortekeskused
Vaba aja üritused
Mustvee Raamatukogu
Avinurme
kultuurikeskus
Ulvi Rahvamaja
Kasepää Rahvamaja
Raja Vabaajakeskus
Lohusuu Vabaajakeskus
Mustvee Kultuurikeskus
Avinurme muuseum
Muuseumid/Peipsimaa
muuseum
Valla ajaleht
Religiooni- ja muud
ühiskonnateenused
Seltsid
Kasepää Laululava
SA Kalevipoja Koda
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132 185,91
26 188,00
500,00

132 416,00
28 488,00
2 182,00

129 967,02
28 863,27
8 920,06

3 000,00

3 000,00

5 136,48

502 295,60
345 239,00
5 000,00
53 668,00
1 620,00
13 390,60

551 507,60
370 120,00
5 000,00
53 668,00
1 620,00
17 120,60

226 017,86
40 037,58
3 793,66
53 733,10
1 775,35
14 901,94

0,00

17 500,00

16 733,97

26 865,00
56 513,00

25 565,00
60 914,00

31 331,27
63 710,99

34 709,00

34 709,00

31 778,88

34 709,00

34 709,00

31778,88

1 254 962,86
0,00

1 263 717,56
1 000,00

876 585,52
1 000,00

147 080,00
39 620,08

138 400,00
39 620,00

135 660,59
24902,27

79 863,82
9 000,00
156 102,00

96581,60
26 750,00
156 682,00

95 455,96
24 758,69
154 365,34

94 124,96
55 380,00
48 157,00
59 388,00
58 874,00
138 795,00
3 000,00

95 374,96
21 380,00
48 157,00
59 388,00
55 874,00
149 182,00
3 000,00

74 744,49
20 353,55
42 754,47
48 728,87
42 765,75
151 236,63
2 787,84

143 690,00
16 000,00

143 690,00
16 000,00

19 458,32
15 542,10

7 055,00
51 000,00
45 550,00
75 646,00

7 055,00
32 250,00
45 550,00
75 646,00

7 149,23
11 326,88
18 277,18
-66 955,77
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SA Voore
0860051 Aktiviseerimiskeskus
09 Haridus

26 637,00

52 137,00

52 273,13

5 295 690,01

5 373 948,00

4 479 982,04

951 802,58
263 021,58
70 283,00
387 177,00
171 321,00

1 024 099,00
268 139,00
70 283,00
418 057,00
172 620,00

966 465,67
240 315,10
63 287,64
403 003,35
160 087,74

60 000,00

95 000,00

99 771,84

2 501 606,46

2 507 989,03

2 367 020,85

378 937,51
304 179,66

378 938,00
300 143,66

374 828,03
240 400,15

221 650,00
128 764,00

221 650,00
122 000,00

204 378,34
114 265,15

311 231,51

311 231,00

312 219,26

322 797,27
220 664,10
185 177,41
186 931,00
149 546,00

322 797,00
234 774,00
185 317,37
186 931,00
152 479,00

305 616,01
208 820,83
181 666,46
185 889,95
147 751,66

91 728,00

91 728,00

90 319,94

227 641,97

227 641,97

220 246,20

122 386,86

122 386,86

122 440,91

105 255,11

105 255,11

97 805,29

368 766,00
138 884,00

368 766,00
138 884,00

321 338,28
112 894,96

229 882,00

229 882,00

208 443,32

1 245 873,00
100 000,00
30 000,00
6 497,00
18 812,00
30 600,00
17 510,00

1 245 452,00
100 000,00
30 000,00
6 497,00
18 812,00
30 600,00
17 510,00

604 911,04
74 476,56
32 360,92
8 956,85
15 905,94
22 086,83
12 382,50

09110 Alusharidus
0911010
0911030
0911040
0911050

Avinurme Lasteaed
Lohusuu PK Lasteaed
Mustvee Lasteaed
Kääpa-Voore Lasteaed
Arveldused teiste
0911060 lasteaedadega
09212 Põhikoolid
Avinurme PK õpetajate
092120 palk
0921211 Avinurme GÜM KOV
Lohusuu PK õpetajate
0921230 palk
0921231 Lohusuu PK KOV
Mustvee Kooli PK
0921240 õpetajate palk
Peipsi GÜM PK
0921241 õpetajate palk
0921243 Mustvee Kool KOV
0921245 Peipsi GÜM KOV
0921250 Voore PK õpetajate palk
0921251 Voore PK KOV
Arveldused teiste PK ja
0921270 gümnaasiumitega
09213 Üldkeskhariduse kulud
Avinurme GÜM
0921310 õpetajate palk
Peipsi GÜM õpetajate
0921341 palk
09510 Noorte huviharidus ja
huvitegevus
095101

Huvitegevus kokku
Mustvee Muusika- ja
0951060 Kunstikool
096 Hariduse abiteenused
09600
0960110
0960130
0960140
0960141
0960150

Koolitransport
Avinurme kooli köök
Lohusuu koolitoit
Mustvee Kool koolitoit
Peipsi GÜM koolitoit
Voore koolitoit
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09602
0960901
0960902

Öömaja
Loodusainete õppeklass
Voore PK renoveerimine
Muu haridus, sh
09800
hariduse haldus
10 Sotsiaalne kaitse
10110

10120
10121

10200
10201
10400
10402
10500
10701
10900

Haigete sotsiaalne kaitse
Puuetega inimeste
sotsiaalhoolekandeasutus
ed
Muu puuetega inimeste
sotsiaalne kaitse
Eakate
sotsiaalhoolekandeasutus
ed
Muu eakate sotsiaalne
kaitse
Asendus- ja järelhooldus
Muu perekondade ja
laste sotsiaalne kaitse
Töötute sotsiaalne kaitse
Riiklik
toimetulekutoetus
Muu sotsiaalne kaitse, sh
sotsiaalse kaitse haldus

6 620,00
0,00
973 834,00

8 071,00
18 733,00
973 834,00

6 503,96
18 799,31
392 361,00

62 000,00

41 395,00

21 077,17

693 344,44
3 000,00

737 146,44
2 000,00

727 689,14
1 384,57

11 000,00

1 500,00

8 850,21

170 410,96

184 410,96

181 574,18

167 000,00

167 000,00

158 343,46

11 306,00
9 225,70

11 306,00
11 898,70

9 997,57
29 745,82

83 000,00
5 000,00

124 129,00
5 000,00

115 150,68
0,00

82 195,50

82 195,50

78 963,08

151 206,28

147 706,28

143 679,57

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted
Käesolev Mustvee valla konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud
vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard tugineb
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on
kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt
välja antud juhendid (RTJ) ning Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis
sätestatud nõuded.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, välja arvatud
eelarve täitmise aruanne, mis on koostatud eurosendi täpsusega.
Konsolideerimisgrupi
raamatupidamise
aastaaruanne
on
koostatud
lähtudes
soetusmaksumuse printsiibist.
Varade ja kohustiste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
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Varad ja kohustised on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või
kohustise eeldatav valdamine kestab bilansikuupäevast arvestatuna kuni ühe aasta või
kauem.
Raha
Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode
jääke.
Finantsinvesteeringud
Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse aktsiaid ja osi, millest grupp omab
alla 20%. Nimetatud pikaajalised finantsinvesteeringud on tehtud avalikku sektorisse
kuuluvatesse äriühingutesse koostöös teiste kohalike omavalitsuste üksustega ning neid
kajastatakse sarnaselt olulise mõju all olevate osalustega kapitaliosaluse meetodil.
Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi
sihtasutustes, mittetulundusühingutes ja äriühingutes, mille üle aruandekohustuslasel on
valitsev mõju. Tuletatud soetusmaksumuses kajastatakse konsolideerimata aruannetes ka
osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes (sidusettevõtjad).
Nõuded
Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes
tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi
laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes
arvesse eelmiste perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumise kohta. Ebatõenäoliselt
laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil
laekunud, kuid varasematel perioodidel kuludesse kantud nõuded on kajastatud
aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena.
Nõue loetakse lootusetuks kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude
kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.
Varud
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (v.a. käibemaks, mis
kajastatakse soetamisel kuluna) ja muudest soetamisega seotud otsestest kuludest. Varude
jäägi hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.
Valitseva ja olulise mõju all olevad üksused
Valitseva mõju korral omab konsolideerimisgrupp üldreeglina üle 50% hääleõigusest
vastava üksuse nõukogus või muus kõrgemas juhtorganis. Olulise mõju all olevaks loetakse
üksusi, mille nõukogus või muus kõrgemas juhtorganis omab konsolideerimisgrupp 20 kuni
50% hääleõigusest.
Konsolideerimine
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub
konsolideeritud aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute soetamist
kajastatakse ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustused
nende õiglases väärtuses (v.a ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende
raamatupidamisväärtuses).
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Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud
rida-realt meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded,
kohustused, tulud, kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud.
Osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes kajastatakse konsolideeritud aruannetes
kapitaliosaluse meetodil.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maa, hooned ja
rajatised), mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida
konsolideerimisgrupp ega ükski teine avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses.
Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses,
millest on maha arvatud akumuleeritud kulum) analoogiliselt materiaalse põhivara
kajastamisele.
Uue kinnisvarainvesteeringu kulumi normid aastas on järgmised:
Kinnisvarainvesteeringu liik
Eeldatav kasulik Amortisatsiooni

Hooned, eluhooned, korterid

eluiga aastates

norm protsentides

10-50

2 - 13 %

Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi
jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 5 000 eurost.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele,
liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute
lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara
kulumi normi.
Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle
kasutuselevõtmiseks, v.a soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja
lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna.
Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.
Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale
põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle hinnangulisest kasulikust elueast. Kui põhivara
koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust on
võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele.
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Uue põhivara kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
Põhivara liik
Eeldatav kasulik Amortisatsiooni
eluiga aastates

norm protsentides

10-50

2 - 13 %

elektriliinid jms)

7 - 33

3 - 13 %

Rajatised ( sillad jms)

7 - 33

3 - 13 %

Hooned, eluhooned, korterid
Rajatised (väljakud, teed, trassid, side- ja

Masinad ja seadmed (v.a transpordivahendid) 2,5 - 10

10 - 40 %

inventar
Sõiduautod

5

20 %

bussid jm maismaasõidukid)

2,5 - 10

10 - 40 %

Õhu- ja veesõidukid

5 - 10

10 - 20 %

Mööbel, bürooseadmed

2,5 - 10

10 - 40 %

Muu inventar

2,5 - 10

10 - 40 %

Arvutustehnika (v.a serverid, võrguriistvara)

2,5 - 3

30 - 40 %

Serverid, võrguriistvara

5

20 %

Immateriaalne põhivara

2 - 20

5 - 50 %

Eriotstarbelised

sõidukid

(sh

veoautod,

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Ümberhindlus
Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel
turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse
meetodit. Maa arvele võtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada.
Turuhinna puudumise korral on teiselt avaliku sektori üksuselt saadud põhivara lubatud
arvele võtta ka üleandja bilansilises jääkmaksumuses.
Renditud varad
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga
seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse
kasutusrendina.
Aruandekohustuslane on rentnik
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse
summas. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud
põhivaraga. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa
tagasimakseteks ning intressikuluks.
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Laenukohustised
Laenukohustised kajastatakse soetusmaksumuses. Lepingutasud kajastatakse laenude
võtmisel koheselt intressikuludes. Kapitalirendikohustised kajastatakse laenukohustistena
vastavalt renditud varade kajastamise kohta antud selgitusele.
Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud
toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne ,kui eksisteerib piisav kindlus, et
toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja see leiab aset.
Sihtfinantseerimist kajastavad need avaliku sektori üksused, kes koostavad
raamatupidamisaruandeid lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, järgmiselt:
sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise
perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata
jäämise risk; kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk, kajastatakse
sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel.
Tulude arvestus
Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele
tekkepõhiselt vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaameti poolt esitatud teatistele.
Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised
omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on
usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.
Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad
maksud ja lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse
soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud. Arendusväljaminekud
kajastatakse tekkimise momendil kuluna.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse Mustvee valla volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid,
kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate
sihtasutuste ja mittetulundusühingu nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud
tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja
olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.
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Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid

Sularaha
Arvelduskontod pankades

31.12.2020

31.12.2019

35 118

25 191

1 906 099

1 550 024

Swedbank AS

1 240 153

981 324

SEB Pank AS

662 785

566 448

2 533

2 252

628

0

1 941 217

1 575 215

181

213

Luminor Bank AS
LHV Pank AS
Raha ja selle ekvivalendid kokku
Rahalt teenitud intressitulu

Vallavanem /allkirjastatud digitaalselt/

72

Mustvee valla konsolideerimisgrupi
2020. aasta majandusaasta aruanne

Lisa 3 Maksud, lõivud, trahvid
Antud lisa on koostatud selgitamaks nii maksude, lõivude ja trahvide kui tulude kogumisega
seotud kirjeid kui ka maksukohustisi
Osas B kajastatakse makse, lõive või trahve alamliikide kaupa, kui alamliigid moodustavad
olulise osa antud liiki tuludest.
A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ja maksukohustised
Lühiajalised nõuded

Lühiajalised
kohustised

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

2020

2019

2020

2019

Tulumaks

389 298

379 988

0

0

Maamaks

10 201

4 425

0

0

Käibemaks

0

0

5 836

3 027

Sotsiaalmaks

0

0

160 362

144 477

Töötuskindlustus-

0

0

10 484

9 701

0

0

7 438

6 629

0

0

75 352

68 272

399 499

384 413

259 472

232 106

896

891

2 284

2 579

400 395

385 304

261 756

234 685

Maksud brutosummas

maksed
Kogumispensionimaksed
Füüsilise isiku
tulumaks
Kokku maksud (vt lisa 11)
Loodusressursside
kasutamise ja saastetasud
(vt lisa 11)
Kokku maksud, lõivud ja
trahvid
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B. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud
Tulud
2020

2019

3 726 203

3 690 069

Tulumaks

3 422 757

3 380 027

Maamaks

303 160

309 857

286

185

8 355

7 395

4 129

3 987

4 129

3 987

3 738 687

3 701 451

Maksud

Reklaamimaks
Lõivud (vt lisa 15)
Loodusressursside

kasutamise

saastetasud (vt lisa 16)
Tasu vee erikasutusest
Kokku maksud, lõivud, trahvid

ja

Tulu- ja maamaksu ning tulu loodusressursside kasutamisest kogub ja kannab KOV-le
Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpul deklareeritud, kuid üle kandmata maksutulu on
kajastatud vastavalt Maksu- ja Tolliametist saadud teatistele.
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Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed
31.12.2020
Lühiajaline osa

31.12.2019
Lühiajaline osa

Nõuded ostjate vastu

127 517

134 280

Brutosummas

132 480

135 892

-4 963

-1 612

649 363

603 121

39 287

72 796

610 076

530 325

63 859

54 843

2 968

46 027

481 109

533 088

19 058

7 365

46

7 266

4 463

1 874

1 348 383

1 387 864

Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud
Saamata sihtfinantseerimine kokku
Sh.

saamata

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
Sh.

saamata

sihtfinantseerimine

põhivara soetuseks
Ettemakstud toetused
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Ettemakstud aktsiate eest (nõue Emajõe
Veevärgi vastu)
Muud ettemakstud tulevaste perioodide
kulud
Majanduskulude ettemaksed töötajatele
Muud nõuded
Muud nõuded ja ettemaksed kokku

Kirjel Saamata sihtfinantseerimine on 2020. aastal kajastatud:
Saamata sihtfinantseerimine põhivara soetuseks:
1) Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt Peipsi piirkonna taristute arendamise meetmest
rahastatava toetuse nõue Mustvee-Kasepää kergliiklustee rajamiseks summas 530
519 eurot;
2) Sotsiaalministeeriumi poolt rahastatava projekti „Esmatasandi tervisekeskuste
kaasajastamise kava“ alusel, millega SA Mustvee Tervis koostöös Mustvee vallaga
rajab Mustvee Esmatasandi Tervisekeskuse endises lasteaia hoones aadressil Kastani
40 Mustvee linn, on arvele võetud toetuse nõue summas 77 069 eurot;
3) Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt rahastatav Peipsimaa muuseumi renoveerimise
projekti toetuse nõue summas 2 488 eurot;
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Saamata sihtfinantseerimine tegevuskuludeks:
1) Sotsiaalministeeriumilt puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamise
toetuse nõue summas 33 127 eurot;
2) Toetuse tulukanne Mustvee Kooli loodusainete klassile INNOVE projekti nr
2014-2020.1.03.17-0024 alusel summas 5 539 eurot;
3) SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetuse nõue Avinurme Gümnaasiumi
õpilaste osalemine keskkonna õppeprogrammides summas 580 eurot;
4) Venemaa - Eesti piiriülese koostöö programmi 2014 – 2020 raames sõlmitud
toetuslepingu projektiks ER153 „Professionaalsete ja kohalike kogukondade
koostöö tervishoiuteenuste, rehabilitatsiooni ja sotsiaalse kaasatuse kvaliteedi
parandamiseks Eesti ja Venemaa piirialadel“ SA Mustvee Tervise nõue summas
41 eurot.
Kirjel Saamata sihtfinantseerimine on 2019. aastal kajastatud:
Saamata sihtfinantseerimine põhivara soetuseks:
1) 2019. a detsembris Kalevipoja muuseumi EASi projekti EU51485 arvele võetud
toetuse nõue summas 421 085 eurot;
2) Sotsiaalministeeriumi poolt rahastatava projekti „Esmatasandi tervisekeskuste
kaasajastamise kava“ alusel, millega SA Mustvee Tervis koostöös Mustvee vallaga
rajab Mustvee Esmatasandi Tervisekeskuse endises lasteaia hoones aadressil Kastani
40 Mustvee linn, on arvele võetud toetuse nõue summas 73 340 eurot;
3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt toetuse nõue Avinurme soojusvõrgu
torude uuendamiseks summas 35 900 eurot;
Saamata sihtfinantseerimine tegevuskuludeks:
1) Sotsiaalministeeriumilt puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamise toetuse
nõue summas 37 129 eurot;
2) Toetuse tulukanne Mustvee Kooli loodusainete klassile INNOVE projekti nr 20142020.1.03.17-0024 alusel summas 20 735 eurot;
3) PRIA-lt projekti Mustvee valla kalapeod 2018-19, PRIA Kalandusfond PKAK
toetuse nõue summas 12 502 eurot;
4) PRIA-lt projekti minifirmad PRIA "13-6/494" Koolilaste ettevõtlikkuse arendamine
ja loodavate minifirmade tegevuse toetamine Voore põhikoolis ning C.R.Jakobsoni
nim Torma põhikoolis toetuse nõue summas 1 566 eurot;
5) SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetuse nõue Avinurme Gümnaasiumi
õpilaste osalemine keskkonna õppeprogrammides summas 600 eurot;
6) Rahandusministeeriumilt hüvitise nõue kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse
§7 lg5 alusel summas 174 eurot;
7) Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduselt toetuse nõue "Nopi üles" noorteprojektile
"Lohusuu spordiprojekt" summas 90 eurot.
Kirjel Ettemakstud toetused on 2020. aastal kajastatud:
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1) hajaasustuse programmist toetuse taotlejatele ettemaksuna välja makstud summa,
mis pole veel aruande alusel aktsepteeritud summas 60 332 eurot;
2) SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuselt Avinurme piirkonnale sihtfinantseering 2019. a.
eest turismikoordinaatori tegevuse koostöölepingu alusel 1 495 eurot;
3) Venemaa - Eesti piiriülese koostöö programmi 2014 – 2020 raames sõlmitud
toetuslepingu projektiks ER153 „Professionaalsete ja kohalike kogukondade
koostöö tervishoiuteenuste, rehabilitatsiooni ja sotsiaalse kaasatuse kvaliteedi
parandamiseks Eesti ja Venemaa piirialadel“ SA Mustvee Tervise kohustus
summas 2 032 eurot.
Võrreldaval 2019. aastal kajastusid sellel kirjel:
1) hajaasustuse programmist toetuse taotlejatele ettemaksuna välja makstud summa, mis
pole veel aruande alusel aktsepteeritud summas 50 027 eurot;
2) SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuselt Avinurme piirkonnale sihtfinantseering 2019. a. eest
turismikoordinaatori tegevuse koostöölepingu alusel 1 495 eurot;
3) Mustvee Linnavalitsuse saldo Mustvee Tervisekeskuse projekti koostamiseks
ettemaks 2017. a summas 3 321 eurot.
Kirjel Maksude ettemaksed ja tagasinõuded kajastub Maksu- ja Tolliameti ettemaksukonto
saldo.

Kirjel Ettemakstud aktsiate eest on kajastatud:
1) Üle kantud omaosaluse ettemaks AS Emajõe Veevärgile Voore küla
veemajandusprojekti ja Kääpa küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimise projekti omaosaluseks 328 386 eurot;
2) üle kantud omaosaluse ettemaks Kasepää reoveekogumisala ühisveevärgi ja
kanalisatsioonisüsteemide rajamisel 152 723 eurot.
Võrreldaval 2019. aastal kajastusid sellel kirjel:
1) Üle kantud omaosaluse ettemaks AS Emajõe Veevärgile Voore küla
veemajandusprojekti ja Kääpa küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimise projekti omaosaluseks 269 154 eurot;
2) üle kantud omaosaluse ettemaks Kasepää reoveekogumisala ühisveevärgi ja
kanalisatsioonisüsteemide rajamisel 263 934 eurot.
Kirjel Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud on kajastatud põhiliselt Mustvee
Raamatukogu ette tellitud ajalehed ning ajakirjad 2021. aastaks, kindlustusmaksed ja
muuhulgas ka ettemakstud toetused spordiklubidele 2021. aasta huvitegevuseks summas
8 949 eurot.
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Lisa 5 Varud
31.12.2020

31.12.2019

306

324

OÜ Mustvee Linnavara - küte

15 164

10 826

Varud kokku

15 470

11 150

SA Mustvee Tervis - toiduained ja küte

Lisa 6 Osalused tütarettevõtjates
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva
mõju all olevad sihtasutused.
Nimetus, aasta

SA Kalevipoja
Koda
2020
2019
2018
SA Voore
Aktiviseerimiskeskus
2020
2019
2018
SA Mustvee
Tervis
2020
2019
2018

Osaluse
määr
(%)

Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud

Tegevus
-kulud

Tulem

Bilansi näitajad aasta
lõpus
Varad
Netovarad

100
100
100

269 256
1 421 608
123 292

-240 524
-87 519
-100 316

28 737
1 334 091
22 976

1 617 713
1 765 207
107 244

1 461 600
1 432 864
98 773

100
100
100

73 493
73 898
94 923

-70 313
-74 202
-91 310

3 180
-304
3 613

43 753
39 352
42 347

36 586
33 406
33 710

100
100
100

490 669
667 666
976 993

-557 073
-573 535
-454 655

-69 934
93 818
522 337

1 275 360
1 340 529
1 303 606

1 090 045
1 159 979
1 066 161
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Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on konsolideeritud järgmised valitseva mõju all
olevad äriühingud:
Nimetus,
Osaluse Tulemiaruande näitajad
Bilansi näitajad aasta
aasta
määr
lõpus
(%)
Tegevus Tegevus- Tulem
Varad
Neto-tulud
kulud
varad
OÜ Mustvee
Linnavara
2020
100 336 308
346 291
-10 297
847 431
770 103
2019
100 355 913 -368 164
-12 369
854 588
780 401
2018
100 553 331
-358 911 194 421
838 934
792 770

Lisa 7 Finantsinvesteeringud ja osalused

Nimetus,
aasta
AS Emajõe
Veevärk
aktsiate
nimiväärtus
Aktsiate
soetus
Korrigeeritu
d osalus ASs Emajõe
Veevärk
AS Emajõe
Veevärk
kasum/kahju
m
Osaluse %
Aktsiaraama
tus osaluse
protsendi
muutus
Muu korrigeerimine
Kokku

31.12.2020
Aktsi Summa
ad

Aktsia
d
0

31.12.2019
Summa
0

Aktsia
d
1 663

31.12.2018
Summa

Aktsiad

31.12.2017
Summa

0

1 663

322 394

2 299

315 280

1 577

128 238

0

0

0

0

0

0

0

954 860

0

924 406

0

0

0

107 746

0

143 921

0

3 544

0

0

8,102
0

0
965 123

5,379
0

0
0

2,7609
0

0
-6 018

2,7803
0

0
0

0

0

0

-128

0

0

0

0

5 539

3 859 366

3 240

2 471 217

1 244 326

322 394

Pikaajalistes finantsinvesteeringutes on bilansis kajastatud AS Emajõe Veevärk aktsiad (sh
aktsiate ümberhindlus).
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Mustvee valla territooriumil on 2019. aasta lõpuks teostatud AS Emajõe Veevärk poolt
investeerimisprojekt Avinurme aleviku ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni rekonstrueerimine
ning laiendamine summas 1 009 058 eurot ning vastavalt projekti finantseerimistingimustele
tuleb kohaliku omavalitsuse omaosaluse finantseering summas 128 238 eurot teostada läbi
aktsiakapitali sissemaksete.
2019. aastal müüs AS Emajõe Veevärk Mustvee Vallavalitsusele tehtud ettemaksu katteks
1 577 aktsiat, nimiväärtusega 64 eurot, summas 100 928 eurot, lisaks ülekurss 27 310 eurot,
kokku summas 128 238 eurot. Aktsiate müügihind loetakse tasutuks Ostja poolt Avinurme
reoveekogumisala ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel omaosaluseks tehtud
sihtfinantseeringu maksetega summas kokku 128 238 eurot.
2020. aastal müüs AS Emajõe Veevärk Mustvee Vallavalitsusele Kasepää reoveekogumisala
ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel tehtud ettemaksu katteks 2 299 aktsiat,
nimiväärtusega 64 eurot, summas 147 136 eurot, lisaks ülekurss 168 144 eurot, kokku
summas 315 280 eurot.
Kuna 2020. aastal liitusid AS-ga uued liitujad ja osad liikmed lõpetasid osaluse, siis
korrigeeris AS osaluste summasid.
Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud
Jääk seisuga 31.12.2018
Soetusmaksumus

102 173

Akumuleeritud kulum

-13 008

Põhivara jääkväärtus

89 165

Amortisatsioon

-548

Jääk seisuga 31.12.2019
Soetusmaksumus

102 173

Akumuleeritud kulum

-13 556

Põhivara jääkväärtus

88 617

Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine (vt lisa 14)
Ümberhindlused
Müüdud põhivara jääkväärtuse mahakandmine
Amortisatsioon

17 000
50
-50
-1 042

Jääk seisuga 31.12.2020
Soetusmaksumus

119 173

Akumuleeritud kulum

-14 597

Põhivara jääkväärtus

104 576
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2020. aastal toimunud liikumised:
Mitterahalise sihtfinantseerimisega arvele võetud (vt ka lisa 14) Kallaste mnt 4, Kasepää küla
(1/2 kinnistu mõttelisest osast) hoone 17 000 eurot;
Arvele võetud ümberhindlusega Kastani tn 36, Mustvee (maa) 50 eurot;
Müüdud: Kastani tn 36, Mustvee (maa) jääkmaksumuse mahakandmine -50 eurot.
Kinnisvarainvesteeringutena on kajastatud:
2020. aasta lõpuga hooneid summas 31 534 eurot ja maad summas 87 639 eurot.
2019. aasta lõpuga hooneid summas 14 534 eurot ja maad summas 87 639 eurot.
Kinnisvarainvesteeringutega 2018. ega 2019. aastal tehinguid ei olnud.
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Lisa 9 Materiaalne põhivara
Maa

Jääk 31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud
kulum
Põhivara
jääkväärtus
Soetused ja
parendused
Saadud mitterahaline
sihtfinantseerimine
(vt lisa 14)
Ümberklassifitseerimine
Müüdud põhivara
jääkväärtuse
mahakandmine
Muu mahakandmise
soetusmaksumuse
mahakandmine
Muu mahakandmise
kogunenud kulumi
mahakandmine
Amortisatsioon
Ümberhindlused
Kokku liikumised
Jääk 31.12.2020
Soetusmaksumus
Akumuleeritud
kulum
Põhivara
jääkväärtus

Hooned ja
rajatised

Masinad
ja
seadmed

567 070
0

21 259 827
-9 240 540

1 018 192
-813 430

412 186
-391 028

1 765 830
0

25 023 104
-10 444 998

567 070

12 019 287

204 761

21 158

1 765 830

14 578 106

0

244 732

6 491

20 450

1 362 440

1 634 113

30

6 980

0

0

0

7 010

0

1 842 049

0

180 170

-2 120 559

-98 340

-370

0

0

0

0

-370

0

0

-148 490

-2 269

-122 181

-272 940

0

0

147 690

2 269

0

149 959

0
903
563

-824 906
0
1 268 855

-71 228
0
-65 537

-17 023
0
183 597

0
0
-880 300

-913 157
903
507 178

567 633 23 353 588
0 -10 065446

876 192
-736 968

610 537
-405 782

885 530
0

26 293 480
-11 208 196

139 223

204 755

885 530

15 085 284

567 633

13 288 142

Muu
põhivara

Lõpetamata tööd
ja ettemaksed

Kokku

2020. aastal on mitterahalise sihtfinantseerimisega arvele võetud (vt ka lisa 14):
Põllu tn 8-1, Avinurme korteriomandi maa 20 eurot;
B.Agirre tn 2-6, Mustvee linn maa 10 eurot;
Põllu tn 8-1, Avinurme korteriomandi korter 6 980 eurot.
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Hoonete ja rajatiste soetusi ja parendusi on tehtud aruandeaastal kokku 244 732 eurot, sh:
1) Teostati teede renoveerimistöid summas 172 448 eurot;
2) Renoveeriti Mustvee kalmistu piirdeaia kolm väravat summas 13 810 eurot;
3) Renoveeriti Ulvi Rahvamaja sanitaarruume summas 13 449 eurot;
4) Uuendati Voore asulas vana jalakäijate silda summas 10 800 eurot;
5) Ehitati välja Tiheda laululava tantsuplatsi laiendus summas 10 265 eurot;
6) Paigaldati 10 müügiletti Mustvee turuplatsile summas 8 700 eurot;
7) Paigaldati Lohusuu Kooli tuletõkkeuksed summas 7 685 eurot;
8) Paigaldati Mustvee spordihoones tuletõkkeuksed 5 823 eurot;
9) Osteti Saare Rahvamajale tulekindlad uksed ja aken summas 1 752 eurot.
Masinate ja seadmete soetusena on 2020. aastal kajastatud Lohusuu Kooli sööklasse ostetud
ja paigaldatud uue ahju summa 6 491 eurot.
Muu põhivara soetusena on aruandeaastal kajastatud kokku 20 450 eurot, sellest:
1) Mustvee Kooli ostetud kabinettiibklaver C. Bechstein model M koos klaveritooli ja
klaverikattega summas 14 000 eurot;
2) Mustvee spordihoonesse ostetud 3-sektsiooniline varbsein-tribüün ja 3 istumisrida
summas 6 450 eurot.
Aruandeaastal võeti ümberhindlusena arvele 7 maaüksust summas 903 eurot, võttes aluseks
2020. aastal kehtinud maa maksustamishinna.
2020. aastal müüdi:
1) Tellise 2 nelja korteriomandi maa Võtikvere külas müügihinnaga 311 eurot, saades
müügikahjumit 49 eurot;
2)Vahe mü Kääpa külas müügihinnaga 10 eurot, müügikasum/-kahjum puudub.
Masinate ja seadmete muu mahakandmisena on kajastatud kokku 148 490 eurot, sh
amortiseerunud arvutikomplektide mahakandmine summas 5 317 eurot, seoses bilansi
korrigeerimisega Raja Vabaajakeskuse sisuste põhivarast välja ja bilansivälise varana arvele
võtmine summas 7 042 eurot ja SA Mustvee Tervise aegunud meditsiiniaparatuuri
mahakandmine summas 136 131 eurot.
Muu põhivara muu mahakandmisena on seoses bilansi korrigeerimisega kajastatud Raja
Vabaajakeskuse sisuste põhivarast välja ja bilansivälise varana arvele võtmine summas 2 269
eurot.
2020. aastal on läbi lõpetamata ehituse konto kajastatud järgmised tehingud:
-Mustvee Vallavalitsus:
1) Mustvee-Kasepää kergliiklustee ehituse summa 557 961 ja kogunenud lõpetamata
ehituse summa 695 598 eurot on põhivarasse ümberklassifitseeritud;
2) Voore Põhikooli renoveerimine 325 990 eurot;
3) Mustvee sadama lõunamuuli ehituse summa 199 830 eurot;
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4) Mustvee sadama lõunamuuli slipi ehitamine 27 726 eurot;
5) Peipsimaa muuseumi II korruse ehitustööd 2 910 eurot.
Seoses bilansi korrastamisega kanti lõpetamata ehitustest kulusse kasutusväärtuse kaotanud
ja aegunud projekteerimiste ja elektriga liitumiste summa kokku 10 956 eurot ning Kasepää
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kasutusväärtuse kaotanud projekti summa 111 225 eurot.
-SA Kalevipoja Koda:
2020. aastal lisandusid lõpetamata ehitusena Kalevipoja Muuseumi rekonstrueerimisväljaminekud summas 231 810 eurot ja Saare Rahvamaja remont koos tuleohutuspaigaldise
ehitusega summas 16 213 eurot.
2020. aastal klassifitseeriti lõpetamata ehitusest ümber põhivarasse kokku summas 1 424 961
eurot, sellest:
1)hoonete ja rajatistena Kalevipoja Muuseumi rekonstrueerimise arvelevõtmine koos väliatraktsioonidega 1 097 500 eurot, Saare Rahvamaja renoveerimise arvelevõtmine 31 073
eurot ja Sarviku katastriüksusele ehitatud puukuuri arvelevõtmine 17 878 eurot;
2)muu põhivarana Kalevipoja Muuseumi püsiekspositsioon ja kassasüsteem Kalevipoja
Muuseumis kokku 180 170 eurot;
3)Kalevipoja Muuseumi arendamise projekti raames lõpetamata ehituse kontolt ümber
klassifitseeritud ja immateriaalse põhivarana arvele võetud Kalevipoja Muuseumi
virtuaalreaalsus summas 68 900 eurot ja Kalevipoja film summas 29 440 eurot (vt ka lisa
10).

Seisuga 31.12.2020 on lõpetama ehituse kontol arvel 885 530 eurot, sealhulgas suuremad
objektid:
-Mustvee Vallavalitsus:
1) Voore Põhikooli renoveerimine 330 100 eurot;
2) Mustvee sadam-lõunamuul 270 231 eurot;
3) Omedu sadama projektid - uuringud 168 148 eurot;
4)Kasepää vee- ja kanalisatsioonisüsteemi projekteerimine koos teostatavusuuringu
koostamisega 41 350 eurot;
5) Tammispää-Kalmaküla kergliiklustee 22 000 eurot;
6) Avinurme bussijaama rekonstrueerimine Võidu L6 kinnistul 20 843 eurot;
7) Avinurme kultuurikeskuse rekonstrueerimine 12 685 eurot;
8) Mustvee Rannapargi müügiplats (purskkaevu projekt) 9 200 eurot;
9) ehitusprojekt Peipsi järve kalda kindlustamine Kasepääl 5 810 eurot;
10) Peipsimaa muuseum 2 910 eurot jt;
-SA Kalevipoja Koda:
Mälestuse kinnistule välivarjualuse eskiisi ja arhitektuurilise eelprojekti summa 1 860 eurot.
Seisuga 31.12.2019 on lõpetama ehituse kontol arvel 1 765 830 eurot, sealhulgas suuremad
objektid:
-SA Kalevipoja Koda:
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1)Kalevipoja Muuseumi ehituse ja projekteerimistööde, hangete läbiviimise,
omanikujärelevalve teenuse jm. kokku summas 1 144 200 eurot;
2)Saare Rahvamaja rekonstrueerimisprojekti koostamise ja tuleohutuspaigaldise ehituse
summa 14 860 eurot;
3) Puukuuri projekteerimis- ja ehitustööd summas 17 878 eurot;
4)Mälestuse kinnistule välivarjualuse eskiisi ja arhitektuurilise eelprojekti summa 1 860
eurot.
-Mustvee Vallavalitsus:
1) Omedu sadama projektid - uuringud 168 148 eurot;
2) Kasepää ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni projekt 111 225 eurot;
3)Kasepää vee- ja kanalisatsioonisüsteemi projekteerimine koos teostatavusuuringu
koostamisega 41 350 eurot;
4) Tammispää-Kalmaküla kergliiklustee 22 000 eurot;
5) Rannapromenaadi projekt-Mustvee 21 190 eurot;
6) Avinurme Kultuurikeskuse rekonstrueerimine 12 685 eurot;
7) Avinurme bussijaama rekonstrueerimine Võidu L6 kinnistul 20 843 eurot;
8) Mustvee sadam-lõunamuul 42 675 eurot;
9) Mustvee-Kasepää kergliiklustee 112 057 eurot;
10)Voore Põhikooli renoveerimine 4 110 eurot jt.
Kapitalirendi tingimustel renditud varad
Hooned

Transpordivahendid

Jääkväärtus 31.12.2018

1 012 837

0

1 413 255

0

-400 418

0

0

28 074

Soetusmaksumus

0

30 338

Akumuleeritud kulum

0

-2 264

0

22 006

Soetusmaksumus

0

30 338

Akumuleeritud kulum

0

8 332

Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus 31.12.2019

Jääkväärtus 31.12.2020

2020. aastal kapitalirendi tingimustel vara juurde ei ole soetatud.
Seisuga 31.12.2019 ja 31.12.2020 kajastatakse kapitalirendi tingimustel (vt ka lisa 13):
1) Mustvee Vallavalitsuse sõidukit Volkswagen Sharan Highline reg nr 263TKT, mis
juunis 2019 Swedbank Liising AS lepingu muudatusega klassifitseeriti
kasutusrendist ümber kapitalirendiks, soetusmaksumuses 7 246 eurot;
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2) OÜ Mustvee Linnavara veoautot Ford Transit, mis 2019. aastal soetati Swedbank
Liising AS lepinguga, soetusmaksumuses 23 092 eurot;
Seisuga 31.12.2018 kajastati kapitalirendi tingimustel Avinurme Gümnaasiumi hoonet –
Riigi Kinnisvara AS. Jaanuaris 2019 sõlmis Mustvee vald Swedbank AS-ga laenulepingu nr
19-005751-JI summas 1 000 000 eurot Riigi Kinnisvara AS-ga sõlmitud liisingulepingu
refinantseerimiseks. Veebruaris 2019 tehti kapitalikomponendi Võidu tn 16 lepingu
nr.13.10.2006 lõppmakse summas 1 023 121 eurot.
Lisa 10 Immateriaalne põhivara
Muu immateriaalne

Kokku

põhivara
Jääk seisuga 31.12.2019
Soetusmaksumus

0

0

Akumuleeritud kulum

0

0

Põhivara jääkväärtus

0

0

Ümberklassifitseerimine lõpetamata ehitusest

98 340

98 340

Amortisatsioon

-5 084

-5 084

Soetusmaksumus

98 340

98 340

Akumuleeritud kulum

-5 084

-5 084

Põhivara jääkväärtus

93 256

93 256

Jääk seisuga 31.12.2020

Kalevipoja muuseumi arendamise projekti raames lõpetamata ehituse kontolt ümber
klassifitseeritud Kalevipoja Muuseumi virtuaalreaalsuse arvele võtmine summas 68 900
eurot ja Kalevipoja filmi arvele võtmine summas 29 440 eurot (vt ka lisa 9).
Lisa 11 Muud kohustised ja saadud ettemaksed

Sihtfinantseerimiseks saadud
ettemaksed
Maksukohustised (vt lisa 3)
Loodusressursside ja saastetasude
kohustis (vt lisa 3)
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Lühiajaline osa

Lühiajaline osa

617 892

35 142

259 472

232 106

2 284

2 579
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Tagatistasud

18 400

9 900

Intressikohustised

58

83

Muud kohustised

4 542

2 170

Muud kohustised ja saadud
ettemaksed kokku

902 648

281 980

Seisuga 31.12.2020 on kirjel Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed kajastatud:
tegevuskulude sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed:
1) Rahandusministeeriumi riigieelarveliste toetuste lepingute alusel ettemaksu saldo
hajaasustuse programmis osalemiseks summas 28 336 eurot;
2) Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus lasteaedadele - Professionaalne
eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas 5 803 eurot;
3) Venemaa - Eesti piiriülese koostöö programmi 2014 – 2020 raames sõlmitud
toetuslepingu projektiks ER153 „Professionaalsete ja kohalike kogukondade koostöö
tervishoiuteenuste, rehabilitatsiooni ja sotsiaalse kaasatuse kvaliteedi parandamiseks
Eesti ja Venemaa piirialadel“ alusel - SA Mustvee Tervis 2 032 eurot.
põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed:
1) Rahandusministeeriumi 2020. aasta täiendav investeeringutoetus seoses COVID19 olukorraga vabariigis, kokku 410 000 eurot, sellest Avinurme alevikus
kergliiklustee projekteerimis-ehitustööde teostamiseks 210 000 eurot ja Lohusuu
alevikus kergliiklustee projekteerimis-ehitustööde teostamiseks 200 000 eurot;
2) Setomaa Vallavalitsuselt toetus Mustvee sadama lõunamuuli rajamise projektile
Common Peipsi 2 summas 171 721 eurot.
Seisuga 31.12.2019 on kirjel Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed kajastatud
tegevuskulude sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed:
1) Rahandusministeeriumi riigieelarveliste toetuste lepingute alusel ettemaksu saldo
hajaasustuse programmis osalemiseks summas 27 985 eurot;
2) SA Archimedese toetuse ettemaks Avinurme Gümnaasiumi projektile "Õuesõppe
uued metoodikad ja tehnoloogiad" summas 7 132 eurot;
3) HTM-i „Ideeviit“ projekti „Aita ennast ja teisi“ Avinurme Gümnaasiumi toetuse
vähendamine summas 25 eurot.
Tagatistasudena kajastub aruandeaasta lõpu seisuga seoses Mustvee-Kasepää, Avinurme ja
Lohusuu kergliiklusteede ehitustöödega laekunud tagatistasude saldo.
Võrreldaval 2019. aastal seoses Mustvee-Kasepää kergliiklustee ehitusega, Voore Põhikooli
renoveerimistöödega ja Kalevipoja Muuseumi ehitustöödega laekunud tagatistasude saldo.
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Lisa 12 Võlad töötajatele
31.12.2020

31.12.2019

Töötasu võlgnevus

280 211

268 408

Deklareerimata sotsiaalmaksukohustis

106 543

101 898

Deklareerimata kinnipeetud tulumaks

43 570

40 450

7 146

6 816

5 012

4 716

105 541

89 554

Võlad majanduskulude eest

4 552

10 128

Muud võlad töötajatele

1 145

887

553 720

522 857

Deklareerimata kinnipeetud ja arvestatud
töötuskindlustusmakse
Deklareerimata kinnipeetud kogumispension
Puhkusetasude kohustis

Kokku võlad töötajatele

Kirjel Muud võlad töötajatele kajastub kinnipeetud ja üle kandmata ametiühingumaksude
saldo.

Vallavanem /allkirjastatud digitaalselt/

88

Mustvee valla konsolideerimisgrupi
2020. aasta majandusaasta aruanne

Lisa 13 Laenukohustised
Järelejäänud tähtajaga
Kuni
1a
Jääk seisuga
31.12.2019
Pangalaenud

1-2 a

Kokku

2-3 a

3-4 a

4-5 a

Üle 5 a

216 768

219 823

222 800

225 819

228 795

2 072 302

3 186 307

6 755

6 830

6 909

6 988

7 068

36 579

71 129

22 500

22 500

22 500

22 500

0

0

90 000

12 173

12 174

12 174

6 087

0

0

42 608

17 428

35 354

35 820

36 309

36 793

313 119

474 823

3 956

4 075

4 196

4 322

27 485

0

44 034

4 616

0

0

0

0

0

4 616

-Swedbank
(Mustvee
vald)
Pangalaenud
- Danske
Bank AS
Leedu filiaal
Pangalaenud
-

Luminor

Bank AS
Laenukohust
ised

-

SA

Keskkonnainvesteering
ute Keskus
Pangalaenud
- SEB Pank
Pangalaenud
- Swedbank
(SA Mustvee
Tervis)
Kapitalirendi
kohustised
(Mustvee
vald)
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Kapitalirendi

3 969

4 032

4 140

4 260

3 730

0

20 131

288 165

304 788

308 539

306 285

303 871

2 422 000

3 933 648

219 823

222 800

225 819

228 794

231 978

1 840 324

2 969 538

6 830

6 909

6 988

7 068

7 150

29 434

64 379

22 500

22 500

22 500

0

0

0

67 500

12 174

12 174

6 087

0

0

0

30 435

58 389

82 392

83 421

84 437

85 476

682 280

1 076 395

12 438

12 815

13 205

84 067

0

0

122 525

kohustised
(OÜ
Mustvee
Linnavara)
Jääk seisuga
31.12.2019
KOKKU
Jääk

seisuga

31.12.2020
Pangalaenud
-Swedbank
(Mustvee
vald)
Pangalaenud
- LHV Pank
(üle võtnud
Danske
Banki laenu)
Pangalaenud
-

Luminor

Bank AS
Laenukohust
ised

-

SA

Keskkonnainvesteering
ute Keskus
Pangalaenud
- SEB Pank
Pangalaenud
- Swedbank
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(SA Mustvee
Tervis)
Kapitalirendi

4 069

4 140

4 260

3 693

0

0

16 162

336 223

363 730

362 280

408 059

324 604

2 552 038

4 346 934

kohustised
(OÜ
Mustvee
Linnavara)
Jääk seisuga
31.12.2020
KOKKU
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Informatsioon laenulepingute kaupa
Laenu
andja
LHV Pank
(üle võtnud
Danske
Banki laenu)
(Kasepää)
Luminor
Bank AS
(Lohusuu)
Swedbank
2018 märts
konsolideerit
ud laen
(Mustvee
vald)
Swedbank
2019
AS Riigi
Kinnisvara
(Avinurme)
SA
Keskkonnainvesteering
ute Keskus
(Avinurme)
SEB Pank
2019
SEB Pank
2020

Lõpptähtaeg

Intressimäär

AlusJääk
valuuta 31.12.
2020

Intressikulu

12.2029

6 kuu
euribor
+1,13%

EUR

64 379

71 129

-782

-847

12.2023

6 kuu
euribor
+2,142%

EUR

67 500

90 000

-1 194

-1 530

03.2028

1,28%

EUR

2 081 084

2 236 747

-28 182

-30 108

01.2029

6 kuu
euribor
+1,450%

EUR

888 454

949 560

-13 586

-12 804

2031

6 kuu
euribor
+0,7%

EUR

0

0

-951

03.2023

6 kuu
euribor
+1,00%

EUR

30 435

42 608

-213

-340

12.2029

6 kuu
euribor
+1,34%

EUR

457 395

474 823

-6 365

-475

12.2030

6 kuu
euribor
+1,14%

EUR

619 000

0

-619

0

EUR

122 525

44 034

-3 531

-315

31.12.
2019

0

2020

2019

Swedbank
3 kuu

AS - SA
Mustvee

09.2024

euribor
+2,95%

Tervis
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Swedbank
Liising AS

12.2020

2,99 %

EUR

0

4 616

-75

-207

EUR

16 162

20 131

-456

-120

4 346 934

3 933 648

-55 003

-47 697

Swedbank
Liising AS OÜ Mustvee

10.2024

6 kuu
euribor +
2,49%

Linnavara
KOKKU

Kasepää vald on sõlminud 2014. aastal AS Danske Banga Eesti filiaaliga pikaajalise
laenulepingu viieteistkümneks aastaks 100 000 eurot, Raja Kultuurimaja remondi
omaosaluseks. Laenusumma tagasimaksete alguskuupäev 23.12.2014 ja lõppkuupäev
23.12.2029. Annuiteetmakse.
Lohusuu vald on sõlminud Luminor Bank AS-ga pikaajalise laenulepingu Jõe 1 hoone
renoveerimise lõpetamiseks. Lõpptähtaeg 12.2023.a.
Swedbank 2018 märts konsolideeritud laen (Mustvee vald)
23.03.2018 sõlmiti Swedbank AS-ga laenuleping nr 18-030291-JI kõikide ühinenud
omavalitsuste laenulepingute refinantseerimiseks. Lõpptähtaeg 28.03.2028, annuiteetmakse
kuusumma 15 320 eurot, sealhulgas:
1) Saare vald on võtnud 2013. aastal AS-st Swedbank pikaajalist laenu viieks aastaks Voore
puhkeala kergliiklustee ehituse omaosaluseks, Voore Põhikooli renoveerimiseks ja
tuletõkkeuste paigaldamiseks ning aktiviseerimiskeskuse terrassi remondiks kokku summas
88 100 eurot. Laenusumma tagastamise alguskuupäev 13.01.2014 ja lõppkuupäev
13.06.2018 võrdse põhiosa maksega.
2) Saare vald on võtnud 2014. aastal AS-st Swedbank pikaajalist laenu viieks aastaks kokku
summas 30 811 eurot, sellest Voore Noorteküla maa ostuks 20 400 eurot, lasteaia hoovi
mänguväljaku piirdeaia rajamiseks 5 200 eurot ja Saare Vallavarale murutraktori ostuks 5
211 eurot. Laenusumma tagastamise alguskuupäev 18.01.2015 ja lõppkuupäev 18.11.2019,
võrdse põhiosa maksega.
3) Saare vald on võtnud 2015. aastal AS-st Swedbank pikaajalist laenu viieks aastaks kokku
83 486 eurot, sellest Voore Noorteküla detailplaneeringu ala kruntide ostuks 32 640 eurot,
Voore Põhikooli õppeklasside remondiks 26 927 eurot, Kääpa küla vee- ja
kanalisatsioonitrasside ning reoveepuhasti projekteerimiseks 17 400 eurot ja Voore
Põhikooli elektripaigaldise renoveerimiseks 6 519 eurot. Laenusumma tagastamise
alguskuupäev 18.02.2016 ja lõppkuupäev 18.06.2020, võrdse põhiosa maksega.
4) Saare vald on võtnud 2016. aastal AS-st Swedbank pikaajalist laenu viieks aastaks Voore
keskus 6 kortermaja katuse vahetustöödeks (sh 1/3 Voore lasteaia, 1/3 õpilaskodu ja 1/3
korterite osa) 33 367 eurot. Laenusumma tagasimaksete alguskuupäev 18.01.2017 ja
lõppkuupäev 18.08.2021, võrdse põhiosa maksega.
5) Saare vald on võtnud 2017. aastal AS-st Swedbank pikaajalist laenu kümneks aastaks SA
Voore Aktiviseerimiskeskuse katlamaja ja puutöökoja remondiks 63 000 eurot ja vallateede
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remondiks 70 000 eurot. Laenusumma tagasimaksete alguskuupäev 25.01.2018 ja
lõppkuupäev 25.09.2027, võrdse põhiosa maksega.
6) Kasepää vald on sõlminud 2017. aastal AS Swedbangaga pikaajalise laenulepingu 470
000 eurot, Vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise omaosaluseks. Lõpptähtaeg 01.2032.
7) Lohusuu vald on sõlminud AS Swedbangaga laenulepingu 70 000 eurot, kohtunõude
täitmiseks. Lõpptähtaeg 09.2018.
8) Lohusuu vald on sõlminud AS Swedbangaga pikaajalise laenulepingu 240 000 eurot, Jõe
1 hoone renoveerimise lõpetamiseks. Lõpptähtaeg 10.2028.
9) Mustvee linn on sõlminud AS Swedbangaga 01.02.2017 laenulepingu olemasolevate
laenude refinantseerimiseks.
Jaanuaris 2019 sõlmis Mustvee vald Swedbank AS-ga laenulepingu nr 19-005751-JI
summas 1 000 000 eurot Riigi Kinnisvara AS-ga sõlmitud liisingulepingu
refinantseerimiseks.
Avinurme vald. AS Riigi Kinnisvara on sõlminud Avinurme Gümnaasiumiga üürilepingu
2007. aastal kapitaliliisingu lõpptähtaeg 2031. aasta.
Avinurme vallal on sõlmitud 06.04.2005. a SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega
laenuleping nr. 5-1/05/2 AS Emajõe Veevärgi projektis osalemiseks summas 128 tuhat eurot.
Tagasimaksmine perioodil 2014.a. – 2023.a. 12 tuhat eurot aastas.
Mustvee vald on sõlminud detsembris 2019 laenulepingu SEB Pank AS-ga kokku summas
474 823 eurot, sellest: Voore küla veemajandusprojekti omaosaluseks 203 600 eurot, Kääpa
küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekti omaosaluseks 65 553
eurot, Avinurme reoveekogumisala ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise
projekti omaosaluseks 91 038 eurot ja Kasepää-Mustvee kergliiklustee projekti
omaosaluseks 114 632 eurot. Lõpptähtaeg 12.2029.
Mustvee vald on sõlminud detsembris 2020 laenulepingu SEB Pank AS-ga kokku summas
619 000 eurot, millest 2020. a eelarves olid laenu arvelt finantseerimisega planeeritud
järgmised projektide omaosalused:
1. Ühistranspordi korraldus - Avinurme bussijaam
- 28 000 eurot;
2. Common Peipsi 2 projekt /lõunamuuli korrastamine
- 175 464 eurot;
3. Mustvee turg
- 1 217 eurot;
4. Kääpa, Voore ja Kasepää ÜVK projektide omaosalus
- 310 239 eurot;
5. Mustvee kalmistu piirdeaed
- 5 000 eurot;
6. Avinurme perearstipunkt
- 6 000 eurot;
7. Mustvee spordihoone Päästeameti ettekirjutus
- 9 000 eurot;
8. Avinurme kultuurikeskuse lagi ja põrand
- 7 000 eurot;
9. Ulvi rahvamaja
- 18 080 eurot;
10. Peipsimaa muuseumi projekt
- 35 000 eurot;
11. Avinurme Gümnaasiumi Päästeameti ettekirjutus
- 14 000 eurot;
12. Lohusuu Põhikooli Päästeameti ettekirjutus
- 10 000 eurot.
Annuiteetmaksega. Lõpptähtaeg 12.2030.
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SA Mustvee Tervis on septembris 2019. aastal sõlminud Swedbank AS-ga laenulepingu
summas 45 000 eurot haigla katlamaja renoveerimiseks, 5 aastaks, lõpptähtajaga 09.2024.
Hüpoteek kinnistule (registriosa nr 4083550) asukohaga Jõgeva maakond, Mustvee vald,
Mustvee linn, Kastani 40.
SA Mustvee Tervis on jaanuaris 2020. aastal sõlminud Swedbank AS-ga laenulepingu lisa
summas 90 000 eurot, Sotsiaalministeeriumi poolt rahastatava projekti „Esmatasandi
tervisekeskuste kaasajastamise kava“ alusel Mustvee Esmatasandi Tervisekeskuse ehitus- ja
sisustustööde omaosaluseks Mustvee Vallavalitsuselt saadud laenu tagastamiseks.
Swedbank Liising AS – Kapitalirendi tingimustel kajastatakse sõidukit Volkswagen Sharan
Highline reg nr 263TKT, mis juunis 2019 Swedbank Liising AS lepingu muudatusega
klassifitseeriti kasutusrendist ümber kapitalirendiks summas 7 246 eurot. Rendimaksete
lõpptähtaeg oli detsember 2020.a.
OÜ Mustvee Linnavara on sõlminud 2019. aastal kapitalirendi lepingu AS-ga Swedbank
Liising summas 20 131 eurot veoauto Ford Transiti soetamiseks. Lõpptähtaeg on juuli
2024.a.
Kapitalirenditingimustel renditud põhivarade kohta on esitatud informatsioon lisas 9.
Sihtasutustel Kalevipoja Koda ja Voore Aktiviseerimiskeskus kehtivaid laenulepinguid ei
ole ja laenukohustused puuduvad.
Aruandeaastal on laenu tagasi makstud kokku 287 128 eurot, võrreldaval 2019. aastal kokku
246 500 eurot.
Aruandeaastal on kapitalirendikohustusi tagasi makstud kokku 8 585 eurot, võrreldaval
2019. aastal 1 032 682 eurot.
Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus
SA Mustvee Tervis

31.12.2020

31.12.2019

Ehitised

943 869

994 283

Kokku

943 869

994 283

Lisa 14 Saadud toetused
Maksuliik

2020

2019

4 012 496

3 762 220

Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

101 384

321 636

Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

125 479

103 678

Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusja toetusfond
Saadud kodumaised tegevustoetused

3 782 553

3 333 835

3 080

3 070

Saadud toetused põhivara soetuseks kokku, sh:

1 167 699

2 688 640

Saadud toetused tegevuskuludeks kokku, sh:
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Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

101 756

1 485 281

Saadud kodumaine mitterahaline põhivara
sihtfinantseerimine (vt lisa 8 ja 9)
Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

24 010

1

1 041 933

1 203 358

Saadud toetused kokku

5 180 195

6 450 860

Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

2020

2019

24 745

0

20 779

33 603

Eesti Noorsootöö Keskus – toetused Mustvee Valla
Noortekeskuse projektidele
Eesti Töötukassa – palgatoetus, juhendamistasu

6 738

567

5 484

205

Hariduse ja Infotehnoloogia SA – Proge Tiigri
toetusvooruga arvutid koolidele ja lasteaedadele
Siseministeerium - Päästeameti projekt Kodud
tuleohutuks
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus – projektitoetused
koolidele ja lasteaedadele
Tervise Arengu Instituut – toetus projektile
Tõenduspõhine vanemlusprogramm Imelised aastad
Rahandusministeerium - aadressiandmete korrastamise
tööd
SA INNOVE - Mustvee Kooli loodusainete klass

5 110

4 277

4 000

0

3 490

4 740

3 478

0

3 252

0

3 015

3 110

Kultuuriministeerium – tegevustoetus SA Kalevipoja
Kojale segakoor Serviti välisesinemisteks
Rahandusministeerium - Avinurme lasteaia
köögisisustuse soetamine
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus – noorsootöö
tegevusteks
Põllumajandusregistrite ja Informatsiooni Amet –
koolipiim ja -puuvili
Haridus- ja Teadusministeerium – Toetused Avinurme
Gümnaasiumi noorte ja Mustvee Valla Noortekeskuse
noortetubade tegevuste projektidele
Eesti Noorteühenduste Liit – Noorte osaluse fondist
Mustvee valla noortevolikogu tegevusteks

3 000

0

3 000

0

2 696

3 934

2 381

2 844

0

6 490

1 200

0

Haridus- ja Teadusministeerium – toetus lasteaedadele Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega
rühmas
Riigi Tugiteenuste Keskus – hajaasustuse programm
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Eesti Noorsootöötajate Kogu - toetus Mõjuhindamise
projekti elluviimiseks Mustvee Valla Noortekeskusele
Rahandusministeerium – Avinurme ja Mustvee Lasteaia
mänguväljakute rekonstrueerimine
Eesi Õpilasesinduste Liit – toetus Avinurme
Gümnaasiumi projektile „Jõuluingli töötuba“
Eesti Muusikakoolide Liit – toetus Mustvee Muusika- ja
Kunstikoolile pianiino ostuks Avinurme puhkpilliklassi
ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professori Lembit
Orgase täiendkoolituseks õpetajatele
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus – toetus

1 100

0

0

5 000

1 100

0

0

2 820

1 000

0

0

3 221

0

4 000

0

1 253

953

3 423

945

4 750

798

0

Rahandusministeerium – õppelaenud

0

584

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus - projekt

0

900

Maanteeamet - Koolides jalgratturite koolitamiseks

100

100

MTÜ Avinurme Tünnilaat – toetus Avinurme ujula

0

1 000

Mustvee Valla Hariduse Tugikeskusele
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus - Mustvee vallas
ohtlike jäätmete kogumisring 2019. a kevadel
Haridus- ja Teadusministeerium – toetus Varaaidast uus klaver Mustvee Muusika- ja Kunstikoolile koolide
ühiskasutusse
Põllumajandusregistrite ja Informatsiooni Amet –
Koolilaste ettevõtlikkuse arendamine ja loodavate
minifirmade tegevuse toetamine Voore põhikoolis ning
C.R.Jakobsoni nim Torma põhikoolis
Põllumajandusregistrite ja Informatsiooni Amet –
Mustvee valla kalapeod, promenaadikontsert jt
Eesti Kultuurkapital – erinevad kultuuri-, spordi-,
raamatukogu ja vabaaja üritused
Põllumajandusregistrite ja Informatsiooni Amet –
Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus Avinurme
Lasteaiale

Noorte kehaline aktiivsus ja tervislik toitumine

põhjaroboti soetamiseks
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Kultuuriministeerium – toetus Avinurme Gümnaasiumile

0

284

0

830

Rahandusministeerium – ühinemistoetus

0

188 633

Riigikogu kantselei eraldis 2019 Riigikogu ja EP

0

27 538

0

13 534

3 020

3 996

101 384

321 636

Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

2020

2019

Sotsiaalministeerium - Puuetega inimeste eluaseme

33 127

63 418

38 007

0

SA INNOVE - Mustvee Kooli loodusainete klass

17 088

17 625

Riigi Tugiteenuste Keskus – EAS-i projekt EU51485

12 130

0

9 668

0

- teatrikülastus Timm Thaler ehk müüdud naer
Eesti Noorteühenduste Liit - Noorte osaluse fond:
Mustvee valla noorte suvepäevad "Sup?"

valimisteks
Jõgeva valla Avatud Noortekeskuste Ühendus –
Jõgevamaa Koostöögrupi koostööleping – noorsootöö
tegevuseks
Muudelt residentidelt
Kokku

füüsiline kohandamise toetus
Venemaa - Eesti piiriülese koostöö programmi 2014 –
2020 raames sõlmitud toetusleping projektiks ER153
„Professionaalsete ja kohalike kogukondade koostöö
tervishoiuteenuste, rehabilitatsiooni ja sotsiaalse
kaasatuse kvaliteedi parandamiseks Eesti ja Venemaa
piirialadel“ - Mustvee Tervis SA töötajatele ja
patsientidele inventari ja meditsiiniliste seadmete
soetamiseks ning koolitusteks

(PKT) toetus SA Kalevipoja Kojale Kalevipoja
muuseumi arendamiseks
Riigi Tugiteenuste Keskus – Mustvee valla
üldplaneeringu sisenduuring - Peipsi, Pihkva ja
Lämmijärve, Emajõe ning seotud jõgede kalda- ja
veealade kasutamise uuring
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Põllumajandusregistrite ja Informatsiooni Amet –

4 719

19 437

1 825

2 885

8 915

0

0

313

125 479

103 678

Mustvee valla kalapeod, promenaadikontsert jt
Põllumajandusregistrite ja Informatsiooni Amet –
koolipiim ja -puuvili
SA Archimedes – toetus Avinurme Gümnaasiumi
projektile "Õuesõppe uued metoodikad ja tehnoloogiad"
Põllumajandusregistrite ja Informatsiooni Amet –
Koolilaste ettevõtlikkuse arendamine ja loodavate
minifirmade tegevuse toetamine Voore põhikoolis ning
C.R.Jakobsoni nim Torma põhikoolis
Kokku

Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve

2020

2019

1 163 357

1 139 814

1 551 182

1 554 053

565 215

279 714

70 504

72 799

Rahvastikutoimingute kulude hüvitis

308

847

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

136 871

161 090

Lasteaiaõpetajate tööjõukulude toetus

83 457

84 505

Raske ja sügava puudega lastele lapsehoiu teenuse

13 839

16 964

22 002

22 607

2 673

1 442

173 145

0

Toetusfond kokku

2 619 196

2 194 021

Tasandus- ja toetusfond kokku

3 782 553

3 333 835

tasandus- ja toetusfond
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond
Toetusfond, sh:
Hariduskulude toetus
Kohalike teede hoiu toetus
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis ja sotsiaaltoetuste
maksmise korralduse kuludeks

toetus
Vajaduspõhine peretoetus ja matusetoetus
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus
Toetusfondi lisavahendid-eriolukord
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Tasandus- ja toetusfondi summad kantakse vallale üle järgmiselt:
I kvartalis 28%
II kvartalis 34%
III kvartalis 18%
IV kvartalis 20%
Saadud kodumaised tegevustoetused

2020

2019

Haridus- ja Teadusministeerium - toetus tahvelarvutite
soetamiseks lasteaedade 7 rühmale, kus õpivad 5 aastased
Haridus- ja Teadusministeerium – lasteaedadele
keelekümbluse toetus
Kaitseressursside Amet - toetus riigikaitseõpetuseks
Avinurme Gümnaasiumis
Eraisikutelt Voore Rukkimaarjapäeva ja Voore Põhikooli
heategevuspäevade tulu õppevahendite soetuseks ja vaba
aja sisustamise tarvete ostuks
Kokku

3 080

0

0

824

0

1 635

0

611

3 080

3 070

2020

2019

Setomaa Vallavalitsus – toetus projektile Common
Peipsi 2 – Mustvee sadama lõunamuul
Haridus- ja Teadusministeerium – Voore Põhikooli
põhimääruses kehtestatud tegevuste täitmiseks
Rahandusministeerium – ühinemistoetus

69 924

0

0

1 000 000

0

188 662

Riigi Tugiteenuste Keskus – toetus Peipsiveere
programmist Mustvee kalmistu aia renoveerimiseks
Siseministeerium – toetus SA Kalevipoja Kojale
Kasakamaja ahju soetamiseks
Põllumajandusregistrite ja Informatsiooni Amet –
LEADER toetus SA Kalevipoja Kojale Saare
Rahvamaja suure saali põranda renoveerimiseks
Maaeluministeeriumi toetus Peipsiveere programmist –
Peipsimaa Muuseumile
Ettevõtluse Arendamise SA - toetus proj nr EU52204
Mustvee Kooli loodusainete klassi ehitustöödeks
Riigi Tugiteenuste Keskus – toetus Peipsiveere
arenguprogrammist 2019 - Mustvee Kauplemiskeskus
Riigi Tugiteenuste Keskus – toetus Peipsiveere
arenguprogrammist projektile - Kasepää Laululava
tantsuplats

10 000

0

0

5 000

0

3 851

2 488

32 000

0

21 898

8 874

0

10 470

0

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
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Sotsiaalministeeriumi toetuse tulukanne – SA Mustvee
Tervis Kastani 40 esmatasandi tervisekeskuse hoone
ehituseks
Kokku

0

233 870

101 756

1 485 281

Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

2020

2019

Riigi Tugiteenuste Keskus – Peipsi piirkonna taristute
arendamine - Mustvee-Kasepää kergliiklustee

649 583

0

Riigi Tugiteenuste Keskus – EAS-i projekt EU51485
(PKT) toetus SA Kalevipoja Kojale Kalevipoja
muuseumi arendamiseks
Setomaa Vallavalitsus – toetus projektile Common Peipsi
2 – Mustvee sadama lõunamuul
Sotsiaalministeerium – SA Mustvee Tervisele – Kastani
40 esmatasandi tervisekeskuse hoone ehituseks
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toetus
Avinurme soojusvõrgu torude uuendamine-KIK
proj.nr.2014-2020.6.02.18-0368
Põllumajandusregistrite ja Informatsiooni Amet –
LEADER toetus SA Kalevipoja Kojale Saare Rahvamaja
suure saali põranda renoveerimiseks
Kokku

278 142

933 103

110 479

0

3 728

218 951

0

35 900

0

15 404

1 041 932

1 203 358

2020

2019

17 000

0

7 000

0

10

0

0

1

24 010

1

Saadud kodumaine mitterahaline põhivara
sihtfinantseerimine (vt lisa 8 ja 9)
Kallaste mnt 4, Kasepää küla (1/2 kinnistu mõttelisest
osast) arvelevõtmine
Põllu tn 8-1, Avinurme korteriomandi arvelevõtmine
B.Agirre tn 2-6 mü, Mustvee linn arvelevõtmine
Kalda tn 126b, Raja küla, Mustvee vald tasuta kas leping
Kokku
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Lisa 15 Tulud kaupade ja teenuste müügist
2020

2019

Tulud tervishoiust

378 138

346 728

Tulud elamu- ja kommunaaltegevuse
tegevusvaldkonnast
Tulud haridusalasest tegevusest

346 698

335 292

276 229

281 070

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

99 912

102 841

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest

42 301

42 983

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest

34 854

34 034

Hoonestusõiguse seadmise ja kasutamisõiguse tasu

8 476

8 627

Riigilõivud (vt lisa 3)

8 355

7 395

Muud tulud toodete ja teenuste müügist

5 269

10 386

Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 6)

2 540

2 851

797

901

1 203 569

1 173 108

Tulud üldvalitsemisest
Kokku tulud kaupade ja teenuste müügist
Lisa 16 Muud tegevustulud

2020

2019

4 129

3 987

-49

5 274

Muud tegevustulud

2 845

8

Kokku muud tegevustulud

6 925

9 269

Tulud loodusressursside kasutamisest (vt lisa 3)
Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist (vt lisa 9)
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Lisa 17 Antud toetused
Antud lisas avatakse, kellele ja millisel eesmärgil aruandeperioodil toetusi arvestati. Kõik
toetused on antud rahaliselt, mitterahaliselt antud toetusi ei olnud (põhivara tasuta
üleandmised, mis on kajastatud sihtfinantseerimisena).
2020

2019

-208 447

-194 804

Toimetulekutoetused

-68 684

-73 570

Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele

-51 318

-55 847

Muud sotsiaalabitoetused

-35 784

-37 859

Peretoetused (sünnitoetused, lapse koolitoetused, jm)

-23 595

-17 920

Õppetoetused

-23 316

-8 908

-5 750

-700

-157 608

-264 752

Eraisikutele – hajaasustuse programmis osalemine

-50 866

-67 207

Eraisikutele kodukohanduse toetused

-35 885

-67 710

MTÜ-dele kodanikualgatuslike projektide läbiviimiseks

-32 496

-79 670

Venemaa - Eesti piiriülese koostöö programmi 2014 –
2020 raames sõlmitud toetuslepingu projektiks ER153
„Professionaalsete ja kohalike kogukondade koostöö
tervishoiuteenuste, rehabilitatsiooni ja sotsiaalse
kaasatuse kvaliteedi parandamiseks Eesti ja Venemaa
piirialadel“ alusel - SA Mustvee Tervis toetab projekti
partnerit “Pervomaiski neuropsühhiaatriline
internaatkool” Venemaal
Spordikoolidele ja -seltsidele

-17 967

0

-6 268

-8 530

Koostöös Päästeametiga projekt Kodud tuleohutuks

-6 305

-1 150

Valla kirikute ja koguduste toetamine

-4 200

-5 055

Bussifirmadele õpilastranspordi eest

0

-23 126

MTÜ Jõgeva valla Avatud Noortekeskuste Ühendus tegevuste elluviimiseks ja projektide omaosaluseks
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus - Turismikoordinaatori
teenuse koostöölepingu alusel

0

-5 785

0

-1 810

Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele

Preemiad, stipendiumid
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
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SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus - projekti
"Peipsiveere Ettevõtlikud Noored 2019"
kaasfinantseering
MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda – koostööprojektide
kaasfinantseering
Põltsamaa Vallavalitsus - Omafinantseering projektile
„Põltsamaa vallale, Mustvee vallale ja Elva vallale
tugispetsialistide teenuse juhtimis- ja teenuseosutamise
struktuuri ja teenuse osutamise mudeli väljatöötamine“
Mustvee Linnavalitsuse 2017.a ettemaksu saldo Mustvee
Tervisekeskuse projekti koostamiseks kulukanne
Kaitseliit - Toetus Naiskodukaitse Alutaguse ringkonna
Avinurme jaoskonna perepäeva läbi viimiseks
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

0

-1 588

0

-1 500

0

-1 471

-3 321

0

-300

-150

-60 000

-42 006

-50 000

0

-10 000

0

0

-33 456

0

-8 550

-6 492

-11 225

-4 992

-4 992

-1 500

0

Voore Tuletõrje Selts MTÜ

0

-6 000

Eesti Koolispordi Liit

0

-233

-16 967

-23 413

Eesti Linnade ja Valdade Liit

-3 877

-3 728

MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus

-2 600

-2 600

MTÜ Jõgevamaa Spordiliit Kalju

-2 500

0

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

-2 387

-2 387

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

-2 103

-2 787

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda

-1 865

-1 911

Avinurme Pritsimeeste Selts MTÜ - depoohoone
parendamiseks, 1.etapi ehk garaažiosa ehituseks.
Amestop OÜ - Mustvee valla 2020 teehoiukava raames
kaasrahastuse toetus Prügila tee tolmuvabaks
muutmiseks
AS Emajõe Veevärk - Sihtfinantseerimine trassiehituse
kulude katteks
SK Mustvee - PRIA LEADER projekti omaosaluse
katteks Mustvee Spordihoone jõusaali vahendite
soetamiseks
Antud mittesihtotstarbeline finantseerimine
Kaitseliit - Jõgeva maleva piirkondliku noorteinstruktori
tööjõukuludeks koostöölepingu alusel
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Liikmemaksud
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MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda

-1 004

-1 004

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

-300

-275

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing

-179

-175

Eesti Muusikakoolide Liit

-152

-146

0

-8 400

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
Kokku antud toetused
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Lisa 18 Tööjõukulud
Töötasukulud on avatud tegevusalade lõikes, kuna see annab enam informatsiooni aruande
lugejale, kui jaotamine ametnikeks ja töötajateks. Samuti on lisatud andmed töötajate
keskmise arvu kohta tegevusalade lõikes.
Tegevusvaldkond

Haridus

2020

2019

Töötajate

Töötasu-

Töötajate Töötasu-

arv

kulud

arv

167,85 -2 312 707

kulud

168,92

-2 209 928

Vallavalitsus

29,00

-473 848

29,05

-455 523

Vaba aeg, kultuur

42,76

-382 314

40,27

-352 547

Tervishoid

22,36

-243 399

24,36

-237 480

Sotsiaalne kaitse

13,80

-158 069

15,00

-154 456

Majandus

12,13

-122 224

11,12

-115 079

Keskkonnakaitse

11,97

-120 336

9,57

-89 079

7,24

-69 378

10,52

-86 498

2,0

-55 276

2,0

-53 650

309,11 -3 937 551

310,81

-3 754 240

Elamu- ja kommunaalmajandus
Volikogu
Kokku töötajate arv ja
töötasukulud

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale, sellest:
Asutus
Mustvee Vallavalitsus

2020

2019

260,02

260,89

Mustvee Vallavara

7,90

7,30

SA Mustvee Tervis

22,36

24,36

Mustvee Linnavara OÜ

12,23

12,63

SA Voore Aktiviseerimiskeskus

3,20

3,38

SA Kalevipoja Koda

3,40

2,25

309,11

310,81

Kokku:
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Töötajate arvuna kajastatud volikogu liikmeid on Mustvee vallas 21. Ajutiste töölepingute
korral ei ole töötajate arvu leitud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud töötasukulud
moodustasid aruandeperioodil 92 401 eurot ja võrreldaval perioodil 130 542 eurot.

2020

2019

Töötasukulud

-4 029 952

-3 884 782

Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed

-1 329 131

-1 277 596

Sotsiaalmaks erisoodustustelt

0

-154

Tulumaks erisoodustustelt

0

-88

0

-352

-5 359 083

-5 162 972

Erisoodustused
Töötajate õppelaenude kustutamine
Kokku tööjõukulud
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Lisa 19 Majandamiskulud ja muud tegevuskulud
Antud lisasse on kogutud tulemiaruandes eraldi ridadel kajastatud majandamiskulud (konto
liik 55) ja muud tegevuskulud (konto liik 60) ühte gruppi nimetusega Muud tegevuskulud,
kuna kontoplaani kohaselt liiki 60 kogutud summad koosnevad peamiselt käibemaksukulust,
ning seetõttu oleks selle kohta esitatav eraldi lisa asjatult lisade arvu suurendav. Ebaolulised
kululiigid on kogutud kirjele Muud majandamiskulud.

Majandamiskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Õppevahendite ja koolituse kulud
Inventari majandamiskulud
Sotsiaalteenused
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiakulud
Administreerimiskulud
Sõidukite majandamiskulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Tootmiskulud
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisust. kulud
Mitmesugused majanduskulud
Uurimis- ja arendustööd
Meditsiini- ja hügieenikulud
Koolituskulud
Teavikute ja kunstiesemete kulud
Eri- ja vormiriietus
Muud majandamiskulud
Lähetuskulud
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud
Muud tegevuskulud
Käibemaksukulu
Käibemaks põhivara soetuselt
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud
Maksuvõlalt arvestatud intressid
Riigilõivud
Muud maksu- ja lõivukulud
Viivised
Kokku majandamiskulud ja muud tegevuskulud

Vallavanem /allkirjastatud digitaalselt/

2020
-2 322 313
-453 010
-286 492
-268 254
-241 489
-172 767
-136 324
-129 437
-119 366
-101 304
-98 774
-94 493
-86 965
-39 308
-39 132
-32 880
-13 591
-3 850
-2 820
-1 146
-911
0
-596 309
-309 825
-272 965
-4 352
-7 638
-808
-663
-30
-28
-2 918 622

2019
-2 363 442
-483 625
-311 626
-213 525
-205 250
-157 976
-110 241
-99 335
-142 583
-127 648
-123 164
-151 350
-114 527
-30 332
-30 471
-29 818
-12 122
-3 457
-2 357
-3 116
-10 707
-212
-482 191
-325 719
-143 341
-2 538
-8 155
-27
-2 158
-33
-220
-2 845 633
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Sõidukite majandamiskulude hulgas on kajastatud ka Mustvee Vallavalitsuse poolt
kasutusrendile võetud transpordivahendite rendikulud kokku summas 10 624, (võrreldaval
2019. aastal 13 207 eurot), sh:
1) AS Mobire Eesti - Lepingu nr. 4698 ,VOLKSWAGEN TIGUAN GP Trend@Fun 1.4
bensiin manuaal, 90kW Registrinumber: 180TLJ, rendiperiood kokku 60 rendimakset,
millest märtsis 2020 oli viimane osamakse. 2020. a aprillis sõlmiti uus rendileping nr 19401
perioodiga 24 kuud. Aruandeaasta kasutusrendi kulu kokku oli 2 784 eurot, võrreldaval 2019.
aastal 2 880 eurot;
2) Luminor Liising AS – Lepingu nr. 201628253, RENAULT TRAFIC, 151MRB,
aruandeaasta kasutusrendi kulu oli 3 461 eurot, võrreldaval 2019. aastal 3 461 eurot;
3) AS Swedbank Liising - Täisteenusliisingu leping nr 0119250FSL, Peugeot 3008, 178TNH
- esimene täisteenusliisingu osamakse tehti juulis 2018. Aruandeaasta kasutusrendi kulu oli
4 379 eurot, võrreldaval 2019. aastal 4 379 eurot;
4) AS Swedbank Liising – Täisteenusliisingu leping nr 0115379FSL, VOLKSWAGEN
SHARAN 263 TKT, mille leping vormistati 2019. aasta juunis ümber kapitalirendiks ja
alates juunist 2019 kajastatakse kulu kapitalirendina (vt ka lisa 9 selgitus).
2019. aasta kasutusrendi kulu oli 2 487 eurot.
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiakulude hulgas on kajastatud ka AS ATEA –Leping on
sõlmitud aprillis 2018 riigihanke nr 174506 „Süle- laua- ja tahvelarvutite ostmine
raamlepinguga“ tulemusel sõlmitud raamlepingu nr 4-5.2/50-16 alusel. Hankelepingu nr 122/61 alusel on soetatud 16 sülearvutikomplekti ja 30 monitori kokku summas 21 761 eurot,
periood 16 kvartalit. Lepingu jääkväärtus Liisinguperioodi lõppedes on 4 352 eurot.
Liisingumaksete tasumine AS Luminor Liisingule. Aruandeaasta kulu oli 5 440 eurot,
võrreldaval 2019. aastal 5 440 eurot.
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Lisa 20 Seotud osapooled
Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja
soodustused
Konsolideerimisgrupi tegev- ja Tasude kogusumma
kõrgema juhtkonna arv

(eurodes)

2020

2019

2020

2019

21

21

51 806

45 750

7

6

2 100

1 787

Asutuste juhid

25

24

424 166

397 061

Nõukogude liikmed

20

20

1 750

2 200

3

3

38 629

46 101

75

74

518 451

492 899

Volikogu liikmed
Vallavalitsuse liikmed

Juhatuste liikmed
KOKKU

Antud tabelis on seotud osapoolte kohta avaldatud järgmine informatsioon:
Mustvee vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele, Mustvee valla valitseva mõju all oleva
sihtasutuste juhatuse liikmetele, asutuste juhtidele koos töötajate arvu avaldamisega.
Sihtasutuste nõukogu liikmetele tasusid arvestatud ei ole. Asutuse juhina on kajastatud ka
vallavanem, tema töötasud ja hüvitised.
Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende
hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi soodustusi pole
tegevjuhtkonna ega kõrgema juhtkonna liikmetele aruandeaastal arvestatud.
Aruandeperioodil ei ole seotud osapooltega toimunud turuhinnast erinevate hindadega
tehinguid. Toetused on antud Mustvee valla õigusaktides sätestatud korras.
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Lisa 21 Mustvee valla konsolideerimata finantsaruanded
Raamatupidamise aastaaruande ühe lisana on nõutav esitada konsolideeriva üksuse ehk
Mustvee Vallavalitsuse põhiaruanded: bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne ja
netovara muutuste aruanne. Aruannete koostamisel on jälgitud sama struktuuri ja nimetusi,
mida on kasutatud ka konsolideeritud põhiaruannete esitamisel, kuid arvestusega, et
konsolideerimata aruannete kirjed võivad teatud juhtudel erineda konsolideeritud aruannete
kirjetest.
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Konsolideerimata bilanss
31.12.2020

31.12.2019

Varad

16 295 542

14 756 336

Käibevara
Raha
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Põhivara
Osalused sihtasutustes
Osalused tütarettevõtjates
Finantsinvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Kohustised ja netovara
Lühiajalised kohustised
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Laenukohustised
Kapitalirendikohustised

3 475 571
1 733 377
400 395
1 341 799
0
12 819 970
1 000
153 675
765 912
104 575
11 794 808
16 295 542
2 034 428
361 188
485 519
868 005
319 716
0

2 743 298
1 484 396
385 304
873 598
0
12 013 038
1 000
153 675
450 632
88 617
11 319 114
14 756 336
1 136 505
133 085
466 447
256 732
275 625
4 616

3 888 531
3 888 531

3 589 242
3 589 242

10 372 583
10 031 542
341 041

10 030 589
9 781 527
249 062

Pikaajalised kohustised
Laenukohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
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Konsolideerimata tulemiaruanne
2020

2019

9 169 267
3 726 203
597 851
4 840 453
4 761

9 386 460
3 690 069
648 384
5 038 745
9 262

-8 777 385
-436 646
-4 767 359
-2 097 448
-558 703
-917 229

-9 090 343
-1 105 091
-4 605 913
-2 215 951
-378 214
-785 174

Tegevustulem

391 882

296 117

Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt

-50 841
-51 015
174

-47 055
-47 262
207

Aruandeaasta tulem

341 041

249 062

Tegevustulud
Maksutulud
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadud toetused
Muud tegevustulud
Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
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Konsolideerimata rahavoogude aruanne
2020

2019

Rahavood põhitegevusest
Aruandeperioodi tegevustulem
Korrigeerimised:
Käibemaksukulu põhivara soetuseks
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kasum/kahjum põhivara müügist
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest

391 882

296 117

272 965
917 229
-885 829
49
-82 861
613 435
153 355
28 978
795 768

74 521
785 174
-1 278 462
-5 274
405 663
277 739
-306 416
50 023
21 346

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara eest
Laekunud põhivara müügist
Laekunud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks
Makstud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks
Tasutud osaluste soetamisel
Laekunud intresse ja muid finantstulusid
Kokku rahavood investeerimistegevusest

-1 409 529
371
946 433
-56 679
-315 280
174
-834 510

-477 464
20 034
231 431
-405 663
-128 238
207
-759 693

619 000
-275 620
-4 616
-51 041
287 723

1 474 823
-245 534
-1 032 682
-47 316
149 291

248 981

-589 056

1 484 396
1 733 377
248 981

2 073 452
1 484 396
-589 056

Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud saadud laene
Tagasi makstud saadud laene
Tasutud kapitalirendi põhiosa makseid
Tasutud intresse ja muid finantskulusid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus
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Konsolideerimata netovara muutuste aruanne
Lisa
Saldo 31.12.2018

9 781 377

Aruandeaasta tulem
Põhivara ümberhindlus

249 062
9

Saldo 31.12.2019

150
10 030 589

Aruandeaasta tulem
Põhivara ümberhindlus

Akumuleeritud tulem

341 041
8,9

Saldo 31.12.2020

953
10 372 583

Lisa 22 Selgitused eelarve täitmise aruandele
Eelarve täitmise aruanne kajastab 2020. a. esialgset eelarvet, lõplikku eelarvet ja täitmist.
Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab
koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele. Eelarve täitmise aruanne on koostatud
KOFS alusel tekkepõhisel printsiibil ja on jaotatud 5 ossa:
põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja
likviidsete varade muutus.
RPS § 41 alusel kuulub see täiendavaks põhiaruandeks 2019. a. aruandes.
Esialgne eelarve 01.01.2020.a. eelarve tulud 7 944 215,91 eurot, kulud -7 867 574,91 eurot,
investeerimistegevus -1 921 305,54 eurot, finantseerimistegevus kokku 249 758,69 eurot,
likviidsete varade muutus – 1 484 396,08 eurot.
Lõplik eelarve 31.12.2020.a. on põhitegevuse tulud 8476 742,91 eurot, kulud – 8 209 350
eurot, investeerimistegevus – 1 415 154,84 eurot, finantseerimistegevus on 338 759 eurot,
likviidsete varade muutus –1 484 396,08 eurot.
Täitmine 31.12.2020.a. tulud 8 283 487,34 eurot, kulud
-7 670 052,21 eurot,
investeerimistegevus -1 078 374,07 eurot, finantseerimistegevus 338 763,64 eurot,
likviidsete varade muutus 248 981 eurot.
2020. a. tehti kaks lisaeelarvet.
Kassa, panga jääk 31.12.2020.a. 1 733 377,08 eurot.
Eelarve täitmise aruanne on koostatud eurodes.
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RESERVFONDI KASUTAMISE ARUANNE
Mustvee Vallavolikogu 26. veebruari 2020. a. määrusega nr. 3
kinnitati reservfondi
suuruseks 40 000 eurot. Valla reservfondi kasutamise sätestab Mustvee Vallavolikogu
24.08.2018 määrus nr 23 „Mustvee valla finantsjuhtimise kord”.
Reservfondist on raha eraldatud Mustvee Vallavalitsuse korralduste alusel alljärgnevalt:
Tegevus- Kulu
ala

Kellele

Milleks

liik

Reserv- Välja

Jääk

fondist makseralda- tud
tud

04510

4500

03200

4500

025001

4528

0810700 5511

0510100 5511

0510100 5511

0510100 5511

0510100 5511

Hajaasustuse programmi raames
Mustvee
Mustvee valla kohalikule Kalme
Vallavalitsuse teele eraldatud mitteabikõlbulik
teede eelarvesse toetus kulusse
MTÜ Voore
Tuletõrje Selts Päästeautole veepumba ostmiseks
Naiskodukaitse
Alutaguse
ringkonna
Avinurme
Naiskodukaitse Alutaguse ringkonna
jaoskond
Avinurme jaoskonna perepäev
Mustvee Valla Avinurme Kultuurikeskuse keldris
Noortekeskus
väljatõmbeventilatsiooni rajamiseks
Mustvee
Vallavalitsuse
avalike alade
Lammutusprojektide omapuhastuse
finantseering Pihkva 2, Mustvee
eelarvesse
(Kredex lammutustoetus)
Mustvee
Vallavalitsuse
avalike alade
Lammutusprojektide omapuhastuse
finantseering Põllu 12, Avinurme
eelarvesse
(Kredex lammutustoetus)
Mustvee
Vallavalitsuse Lammutusprojektide omaavalike alade
finantseering kõrvalhoone Voore
puhastuse
saun Voore keskus 2, Voore
eelarvesse
(Kredex lammutustoetus)
Mustvee
Lammutusprojektide omaVallavalitsuse finantseering Võidu tn 16b, tribüün,
avalike alade
Avinurme (Kredex lammutustoetus)
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3 250

3 250

0

2 400

2 400

0

300

300

0

3 364

3 364

0

1 060

600

460

2 060

600

1 460

540

360

180

300

0

300
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puhastuse
eelarvesse
Mustvee Valla Raja noortetoa köögi ehitustööde
0810700 5511
Noortekeskus
lõpetamiseks
Reservfondi kasutamine KOKKU:

2 000

2 000

0

15 274

12 874

2 400

Esialgse eelarvega kinnitatud reservfond 40 000 eurot
Reservfondist raha eraldatud 15 274 eurot
Reservfondist välja makstud 12 874 eurot
Reservfondi kasutamata jääk aruandeaasta lõpuks 24 726 eurot
Välja maksmata reservfondi jääk aruandeaasta lõpuks 27 126 eurot
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MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRI
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Mustvee Vallavalitsus.
Mustvee valla konsolideerimisgrupi 31.12.2020 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb
tegevusaruandest ja konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest. Majandusaasta
aruande juurde kuuluvad sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Mustvee Vallavalitsuse
otsus aastaaruande heakskiitmise kohta.
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