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AVINURME ERI

Tere, siin Avinurme!

Avinurme on läbi aegade olnud ääremaa, kanditud on
meid ühest haldusjaotusest teise:
kuni 1949 Tartumaa, 1950–1959 Mustvee rajoon,
1959–1962 Jõgeva rajoon, 1962–1964 Kohtla-Järve
linnapiirkond, 1964–1990 Kohtla-Järve rajoon, alates
1990 Ida-Virumaa ning alates 25.10. 2017 Mustvee vald.
Avinurme olevat saanud oma
nime rahvapärimuse järgi. Rahvas kurtis Kalevipojale kala vähesuse üle. Kalevipoeg kuulas mure
ning ajas Peipsist hulga havisid
mööda jõge üles, nii et terve
nurm olnud kalu täis. Sellest

ajast kannab jõgi Avijõe ja küla
Avinurme nime.
Avijõgi on allikate rikas, külmaveeline ja puhas. Varakevadel
ning vihmaste perioodide järel
on ka meil oma järvistu, kui jõgi
üle kallaste üle ujutab.

Mustvee valla koosseisu esimene aasta olnud uue omavalitsuse ülesehitamine, viie erineva
piirkonna ühendamine ühiseks
haldusüksuseks. Palju on koostoimimiseks tehtud, suuremad
teod ja arengud saavad loodetavasti aja jooksul lahenduse.
Lõppenud aastast Avinurme
piirkonnas, mille koosseisus
on Avinurme alevik ja 16 küla:
Adraku, Alekere, Kaevussaare,
Kiissa, Kõrve, Kõrvemetsa, Kõveriku, Laekannu, Lepiksaare,
Maetsma, Paadenurme, Sälliksaare, Tammessaare, Ulvi, Vadi
ja Änniksaare.
Veel Avinurme valla ajal
kokku lepitud teede ja tänavate remont sai teostatud.
Adraku-Käänu ning Kõveriku
teed kauaoodatud mustkatte,
mitmed eriti halvas olukorras
vallateed paranduskatte. Paren-

damist ootavad tänavad, mis
vee- ja kanalisatsioonitrasside
ehitustööde tõttu kannatada
said. Piirkonna teede remontimise ja hooldamise eelarve oli
ca 40 000 eurot.
KIK projekti toel toimus soojatrasside rekonstrueerimine.
Projekti maksumus 86 500 €,
valla osalus 46 500 €.
Kevadeks lõpetatakse Avinurmes vee- ja kanalisatsioonitööd.
AS Emajõe Veevärgi projekt algas 2009, II etapp toimus 2010.
Sügisel 2018 algasid ehitustööd piirkondades, mis pikki
aastaid ootasid vee- ja kanalisatsiooniprobleemidele lahendust. Projekti kogumaksumus
ca 1 200 000 eurot, omaosalus
120 000 €.
Kokkuvõttes on lõppenud
aasta meie kandis investeeringuid arvestades korda läinud.

•2007 alustati koolitööd
rekonstrueeritud koolihoones,
vana koolihoone, milles söökla
ja muusikakooli klassid, on
saanud välimise parenduse,
vahetatud aknad-uksed ja katusekate.
•Spordihoones on rekonstrueeritud pallimängude saal,
hoonel vahetatud aknad, fua-

jeesse rajatud jooksurada. Staadioni maa-alale rajati 2015
MTÜ Avinurme Skate CLUB
eestvedamisel skatepark ning
MTÜ Just Mind 2017. aasta
projektiga disc-golfi rada.
MTÜ KHS Nurmetulede töö
ja hoolega on korrastatud staadioni kallas meeldivaks puhkekohaks.

Usume, et areng jätkub ka järgnevatel aastatel. Lahendamist
vajavad teemad:
•Avinurme lasteaia hoone: mitmeid aastaid väldanud
arutelu, kas lammutada vana
hoone ja ehitada uus või rekonstrueerida vana. Tuleb lõpuks otsustada, kuidas edasi ja
leida rahastus.
•Avinurme bussijaama platsi
rekonstrueerimine: detailplaneering on koostatud, vajalikud kooskõlastused olemas,
eelprojekt bussiootepaviljoni
ning maa-ala rekonstrueerimise kohta olemas. Tuleb otsida
rahastamisvõimalusi.
•Avinurme aleviku jalgtee II
ja III etapi ehitus koos tänavavalgustuse rajamisega.
•Kooli hoonete ja spordihoone korrashoidmiseks vajalikud
ehitus- ja remonditööd.

Vaadates vajalike investeeringute vajadusi, ei olegi neid
väga palju, sest Avinurme valla
eksisteerimise 25 aasta jooksul
on toimunud rida arenguid ja
investeeringuid tänu volikogu
ja valitsuse ühisele mõttelaadile, julgele kodanikualgatusele,
ettevõtlikele inimestele ning
igati tegusale rahvale. Ei ole
olnud arutut võimuvõitlust,
koostöö toimus valla arengu
nimel.
Meeldetuletuseks tehtust:
•1999. aastal avati uus, hakkepuidul töötav katlamaja (üks
esimesi kohaliku küttega katlamaju Eestis).
•2000. aastal viidi lõpule
80-ndatel aastatel konserveeritud kultuurikeskuse ehitustööd
ning avati kaasaegsete võimalustega kultuurikeskus.
•2003. aastal valmis ujula.

•2012 moodustati kortermajades korteriühistud, 2017 valmis
alevikus I etapp valgustatud
jalgteed.
Paljud veidi pisemad saavutused või isegi suuremad
tegemised võisid jääda hetkel
nimetamata.
Avinurme Teenuskeskusest.
Teenuskeskuse tööd juhib
Aivar Parfojev 5054 864 aivar.
parfojev@mustvee.ee
Tööks soojamajanduse ning
piirkonna majandustegevuse,
vara haldamise ja arendustegevuse koordineerimine, piirkonna esindamine vallavalitsuse
istungitel.

Sekretär-registripidaja Imbi
Kaarama 5036 782 imbi.kaarama@mustvee.ee
Teenuskeskuse asjaajamine,
piirkonna elanike teenindamine,
Rahvastikuregistri toimingute
tegemine, ehitusregistri ning
aadressandmete korrastamine.
Katrin Rosar on sotsiaaltöö
spetsialist 5346 9644 katrin.
rosar@mustvee.ee
Piirkonna elanike sotsiaalne
abi ja tugi.
Arvi Liiv korrastab kalmisturegistrit HAUDI, on piirkonna teede ja tänavate remondi,
korrashoiu ja lumelükkamine
koordinaator. 5341 8723 arvi.
liiv@mustvee.ee

Kohaliku Omaalgatuse Programm
toetas Mustvee valla eakatele
koostatud projekti
Et Avinurme teaks, mis Voorel teoksil
Juba 14. veebruaril, sõbrapäeval kell 12.00 on Mustvee kultuurikeskusesse palutud valla eakad, selleks, et koos erakondade
esindajate, valla sotsiaaltöötajate, kultuuri- ja spordiaktivistidega
otsida vastust küsimusele
Kuidas elada elusamat elu? Tiksudes või tegutsedes?
See on nimetatud projekti esimene sündmus. Ja neid tuleb veel.
Lugege vallalehte ja saate täpsemalt teada.
Sõbrapäevale on oodatud kõik valla eakad. Teile on korraldatud
transport järgmistel liinidel ja kellaaegadel Mustvee ja tagasi:
Buss väljub kell 10.00 Ulvi poe juurest Avinurme, Lohusuu
ja Mustvee ning kell 10.00 Voore bussipeatusest läbi Kääpa ja
Kasepää.
Kohvi ja kohvikõrvase juures on hea uusi tutvusi sõlmida, vestelda tuttavate ja sõpradega. Kuulata-vaadata väikest kontserti ning
näitust. Külastada raamatukogu ning kohalike kauplusi.
Teid ootab projekti meeskond: Aive Tamm, Krista Pedak
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Saame tuttavaks! – Avinurme Gümnaasium
Avinurmes on kooliharidust
antud alates 1920. aastast, mis
tähendab, et peatselt tähistame
kooli 100. aastapäeva. Aastate
jooksul on Avinurme Kõrgemast
Algkoolist kujunenud mitmekülgset haridust pakkuv Avinurme Gümnaasium. Milline on
tänane kool Avinurmes?
Avinurme Gümnaasiumi põhieesmärgiks on võimaldada kõigile õppijatele parimat võimetekohast arengut. Meie koolis õpivad
õpilased põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel ning
ka põhikooli lihtsustatud riikliku
õppekava alusel. Õpilaste arengu
toetamiseks ning õpetajate ja
lapsevanemate nõustamiseks
on koolis kvalifitseeritud tugimeeskond, kuhu kuuluvad kaks
eripedagoogi, sotsiaalpedagoog,
logopeed ja kaks õpiabi õpetajat.
Õpilastele võimalikult mitmekülgse ja põhjaliku hariduse
tagamiseks võimaldatakse põhikoolis alates 1. klassist õppida
inglise keelt, alates 3. klassist
informaatikat ja alates 5. klassist
majandusõpet. Gümnaasiumis
on õpilastel võimalik õppida
mitmesuguseid valikaineid –
meediaõpetus, majandus- ja
ettevõtlusõpetus, psühholoogia,
riigikaitse, religiooniõpetus, saksa keel, tehnoloogiaõpetus, uurimistöö alused, informaatika ning
autoõpetus eesmärgiga sooritada
B-kategooria sõidukijuhi riiklik
eksam. Paremate ainealaste pädevuste saavutamiseks õpitakse

nii põhikooli kui ka gümnaasiumiastme jooksul mitmeid õppeaineid suuremas mahus kui riiklik
õppekava sätestab.
Kohaliku puutöötraditsiooni
alalhoidmiseks teeb kool koostööd Avinurme Puiduaidaga ning
III kooliastmes omandatakse
laastupunumise oskus. Töö- ja
tehnoloogiaõpetuses saavad
õpilased kaasaegselt sisustatud
töökojas praktiseerida puu- ja
metallitööd. Kehaliste võimete
arendamiseks saavad õpilased
tundides kasutada väga erinevaid
keskkondi. Koolil on kaasaegne võimla, jõusaal, staadion,
palliplatsid ning ujumistunnid
toimuvad kohalikus ujulas.
Õppetööd toetavad traditsioonilised üritused ja mitmekesine
huvitegevus. Meie kooliaasta
algab spordi ja teadusega. Tavapäraselt toimuvad sügiseti
spordi- ja tervisepäevad ning
üleriigilise Teadlaste Öö festivali
raames Avinurme Gümnaasiumi
Teadlaste Öö nädal.
Õppeaastasse mahub nii mõndagi traditsioonilist- rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine,
matemaatikanädal, ettevõtlusnädal, õpilasesinduse jõululaat,
keeltenädalad, tervisekuu, öine
sünnipäevaretk ja palju muud.
Kooliaasta lõpetame koolikotivabade päevadega – sportliku
koolipäeva ja keskkonnapäevaga. Võimalusi enesearenduseks
on meie koolis kõigile soovijatele. Spordihuvilised saavad

Avinurme lasteaia rõõmud ja
mured (rohkem ikka rõõmud)
Avinurme lasteaed toimetab
usinalt 1987. aastal avatud majas.
Maja on välimuselt küll väsinud ja
vana, kuid majas sees keeb vilgas
elu. Meil on kolm rühma lapsi
täis ja vajadus on tekkinud juba
ka neljanda rühma avamiseks.
Suurimaks unistuseks on kõigil
avinurmikutel kindlasti korralik
kaasaegne lasteaiahoone. Uus
hoone on sisse kirjutatud nii
valla arengukavasse kui ka eelarvestrateegiasse. Tuleb oodata
rahastamiseks vajalike meetmete
avanemist.
Eelmisel aastal alustasime hoolekogu eestvedamisel raha kogumisega lasteaia mänguväljaku
parendamiseks. Selleks toimusid
lastekaitsepäeval heategevuslik
kohvik ja loterii, lasteaia töötajad
käisid tünnilaadal abiks pileteid
müümas ja laada ajal oli avatud

lasteaia loterii. Ka tehti lasteaiale
annetusi ning hetkel on meil koos
3 497 eurot. Suured tänud kõigile
toetajatele! Kuid vahendid on
kallid ning otsime edasi võimalusi
raha kogumiseks. Me kõik tahame
oma lastele parimaid tingimusi.
Vaatamata kasinale mänguväljakule ja amortiseerunud majale on lapsed ikka rõõmsad ja
tegutsemishimulised. Vanema
aiarühma lapsed tegid turvalisuse
kuu raames helkureid. Helkurite
valmistamiseks saime materjalid
Maanteeametist – liiklusmärkidel
kasutatav kleepekile. Lapsed jagasid alevikus helkureid kohalikele
inimestele. Vanadekodus külas
käies kohtuti Jõgevamaa sotsiaaltöötajatega, kes said ka kõik
omale vajaliku helkuri.
Kindlasti tahame tänada toredat
jõuluvana, kes kõigil meie lastel
külas käis ning viimasel korral
lausa saaniga kohale sõitis ning
lapsigi sõidule võttis.
Avinurme lasteaia direktor
Ursula Orastu
Jõgevamaa Laulukarussellil
pääses 3-7-aastaste vanuserühmas maakonda esindama
Avinurme lasteaiast Johannes.
Eelvoorus televisioonis läks
jälle väga hästi – Johannes sai
žürii otsusel edasi järgmisesse
vooru. „Tähtede lava” saatele
ja Johannese esinemisele saab
kaasa elada alates 8. märtsist
ETV kanalil. Hoiame Johannesele pöialt ka järgmises voorus
ning juhendaja Urvele ja poisi
perele ikka tugevat närvi!

Mustvee Valla TEATAJA
Mustvee Valla Teataja ilmub 2019. aastal üks kord kuus (välja
arvatud juuli) 14.02., 14.03., 11.04., 09.05., 13.06., 08.08.,
12.09., 10.10., 14.11., 12.12 kahes keeles koos ajalehega
Vooremaa. Info Krista Pint, aadressil: krista.pint@mustvee.ee

Kooli öisel sünnipäevaretkel.
osaleda kergejõustiku, võrkpalli,
korvpalli, saalihoki, ujumise
ja iluvõimlemise treeningutel.
Meedia- ja tehnikahuvilistel on
võimalik end teostada tehnoloogi- või robootikaringis ning
kooliraadio töös. Muusikahuvilised arendavad oma lauluoskust
mudilaskooris, poistekooris ja
lastekooris või solistina juhendaja käe all õppides. Pillimänguhuvilised õpivad puhkpille,
keelpille või klahvpille Mustvee
Muusikakooli filiaalis; trummi
või kitarrimängu kooli huvialaringis või osalevad koolibändi
töös. Tantsuhuvilised saavad
kaasa lüüa rahvatantsu või šoti

tantsu ringides. Kunstihuvilisi
ootavad kunsti- ja käsitööringid.
Teadmisi ja koostööoskusi saab
parendada lauamängude ringis
ja liiklusringis ning loovust ja
esinemisjulgust arendada näiteringis. Neil, kel on tahet olla
ise koolielus probleemide lahendajaks ja muudatuste tegijaks,
on võimalus osaleda alates 5.
klassist õpilasesinduse töös.
Oleme aktiivsed osalejad erinevates projektides ning avatud
koostööks erinevate valdkondade
spetsialistidega, sest ainult sel
moel saame avardada oma õpilaste maailmapilti. Kool osaleb
juba mitmendat aastat Keskkonna

Investeeringute Keskuse ja Tagasi
Kooli projektides, mille raames on
kõik õpilased saanud osa tasuta
haridusprogrammidest väljaspool
kooli ja koolisisestest huvitavatest
kohtumistest külalisõpetajatega.
Juba teist aastat osalevad 4.
klassi õpilased rahvusvahelises
projektis „Ettevõtlik FER“, mis
õpetab lastele ettevõtluse aluseid.
Gümnaasiumiastme õpilased
on järjepidevalt kaasatud rahvusvahelistesse noortevahetuse
programmidesse. Inglise keele
õpetaja Kristi Lõbu eestvõttel on
1.–6. klassi lapsed igal õppeaastal
osalenud rahvusvahelistes projektides ning sel kooliaastal on

jõutud osa võtta juba kolmest taolisest ettevõtmisest. Hea ülevaate
meie tegemistest saab kodulehe
avinurme.edu.ee vahendusel.
Avinurme Gümnaasiumiga
on võimalik lähemalt tutvuda
lahtiste uste nädalal, mis toimub
sellel aastal 18.–22. märtsil.
Antud nädalal on meie koolis
õppimisest huvitatud õpilastel
ja nende vanematel hea võimalus kohtuda kooliperega ning
kogeda siinset koolielu. Lisaks
toimub Avinurme Gümnaasiumis õppeaasta jooksul erinevaid
sündmusi, kuhu ootame ka meie
kooliga igapäevaselt mitteseotud
inimesi. Näiteks kevadel, 30.
aprillil, toimub neljandat korda
meie kooli öine sünnipäevaterviseretk, kuhu kutsume kõiki
Avinurme kooli sõpru üle kogu
valla ja Eesti. Ühisel rännakul
kõnnime koos oma tervise heaks
ning 99-aastase sünnipäevalise,
Avinurme kooli, auks.
Meie kooli olulisteks põhiväärtusteks on koostöö ja avatus, ilma
milleta pole pidev ja jätkusuutlik
areng haridusasutuses võimalik. Oleme tänulikud koostöö ja
toetuse eest õpilasesindusele,
lapsevanematele, Radisson Blu
Hotelli meeskonnale, hoolekogule, kohalikele ettevõtjatele,
vallavalitsusele ning sellel õppeaastal loodud MTÜ-le Avinurme
Kooli Heaks.
Avinurme Gümnaasiumi
juhtkond

Oled Avinurmest – oled parim!
Olen kuulnud, et need olid
70ndatel Avinurme kooli direktori Paul Koppeli sõnad
oma õpilastele igapäevases
kasvatustöös. See polnud kindlasti lastel enda esitlemiseks
mõeldud lause ega iseenda
naabritest paremaks rõhutamiseks, vaid toimis noorte
peal siis, kui nad edasi õppima
läksid ja võrdselt või paremini
linnakoolidest tulnud noortega õppima pidid. Kindlasti
oli see teadmine oluline ka
raskustega kokku puutudes,
kuid oma mina säilitades.
Seejuures noore inimesena
isegi mitte mõteldes sellele, et
nad väikesest maakohast pärit
olid. Paljud, peale Avinurmes
hariduse saamist, õppisid edasi
ja tulid siiakanti tagasi või on
muul viisil tugevasti kodukohaga seotud.
Kuidas meil täna läheb? Meil
on ikka külas lasteaed ja gümnaasium ja meil on uus vald
ning uued väljakutsed. Lisaks
on meil tekkinud olukord,
kus igapäevane kvaliteetne ja
kaasaegne lasteaia- ja kooliharidus ei ole enam iseenesest
mõistetav teenus, mida külaelanikuna kasutada saan, vaid
selle olemasolu eest ka 10 aasta pärast tuleb täna aktiivselt
kaasa rääkida.
Oleme Avinurme lasteaed
Naerulind hoolekogu liikmetena sama probleemi ees, kus
oma lastele soovides sarnaselt
kvaliteetset haridust nagu
suuremates linnades, tulebki
selleks ise rohkem koostööd
erinevatel tasanditel teha.
See ei ole küsimus, kas peame, vaid valikuid ei olegi,
peame.
Ma ei tea, kas see oli nii

planeeritud, kuid uues vallas
on kujunenud olukord, kus
omavalitsuse hallatava asutuse
käekäik ja selle tulevik sõltub
peamiselt ainult sellest, kui
aktiivne on asutuse juhtkond.
Ühepoolse aktiivsuse toetamiseks oleme oma lasteaia hoolekogus püüdnud olla
kaasamõtlevad ning vahel ehk
isegi liiga kaasarääkivad. Meid
ei saa selles süüdistada, sest
need on meie lapsed, kellest
on jutt ja kellest sõltub nende
järgmise ca 100 aasta eluolu
– ei ole ju väikese tähtsusega
ettevõtmine.
Meie lasteaias on 54 last (üks
sõimerühm ja kaks aiarühma).
Meie kõigi rõõmus tulevik!
Meie lasteaia ees seisvad
väljakutsed on:
* neljanda rühma avamine
sügisest 2019 (kuna praegu
on aiarühmades laste arv liiga
suur);
* uue lasteaiahoone ehitus
(praegune hoone on väga
halvas seisukorras – katus,
seinad, aknad, olmeruumid,
köök). Kui alternatiivina on
arutatud ka olemasoleva maja
rekonstrueerimist, siis tänaste
ehitusnõuete ja uue ning vana
hoone sarnase ehitustööde
maksumuse tõttu, ei ole rekonstrueerimine mõistlik.
* koostöö tugevdamine gümnaasiumiga, muusikakooliga, teiste haridusasutustega:
Avinurme kui Mustvee valla
hariduse keskuse edasi arendamiseks;
* koostöö edasi arendamine
kogukonnaga: Avinurme kui
omanäolise elulaadiga piirkonna kasvu tugevdamiseks.
Mida oleme hoolekoguga
aidanud algatada/teha lisaks

tavapärasele hoolekogu tööle:
* seoses õppekava innovatiivsusega on alates 2018
sügisest kõigile kooliminejatele
lastele õppeprogrammis (s.o
tasuta) inglise keele tunnid;
* mänguväljakule uute atraktsioonide ostmiseks on alustatud erinevate tuluürituste ja
annetuste kogumist (01.06.18
heategevuslik kevadkontsert ja
kohvik; 23.06.18 tünnilaada
loterii);
* augustis 2018 kohtumine
Mustvee valla haridusnõunikuga uue lasteaia teemal;
* augustis 2018 kohtumine
piirkonna volikogu liikmete,
meie gümnaasiumi juhtide,
muusikakooli juhiga uue lasteaia teemal;
* novembris 2018 Tiina
Kallavuse koolitus lapsevanematele ja lasteaia töötajatele;
* novembris 2018 Palamuse
uue lasteaia (valminud oktoober 2018) külastus, kus osales
lisaks hoolekogu liikmetele
ka lapsevanemaid; Palamusel
tehtud külaskäik pani imestama ja imetlema uut hoonet ja
kaasaegseid lahendusi.
Kinnitus sellest, et tänasel
päeval ehitatud uus lahendus
toob kaasa uue mõtlemise
ja paljude väljakujunenud
töövõtete lihtsustamise. Imetlusväärt olid ka sel õhtul kella
20-ni kohal olnud aktiivsed ja
säravad lasteaiatöö eestvedajaid. Meie koostöö Palamusega
jätkub.
* detsembris 2018 kohtumine piirkonna volikogu esindajatega neljanda rühma avamise
teemal.
Lisaks on lastevanemate
eestvedamisel võimalik Avinurmes nii lasteaia- kui ka
koolilastel osaleda ujumise ja

iluvõimlemise ringides.
Meie lasteaia omanäolisust
toetavad ka lasteaia korraldatud ja juba aastaid toiminud
liikumis- ja kunstiring, kus
erinevate materjalide, õpetaja
loovuse ja laste kätega tehakse
palju põnevat.
Miks seda vaja on?
Meie uue valla arengumudel
saab põhineda ainult tugevatel
külakeskustel. Mis see Avinurmes on? Üks oluline osa sellest
on õpetajate, kasvatajate jm
spetsialistide olemasolu ja järjepidev töö. Laul, pillimäng ja
muu isetegevus ja omaalgatus
on kohaliku elaniku loomupärane osa, mis toetab erineva
tegevusvaldkonnaga ettevõtete
olemasolu.
Miks tulevad inimesed siia,
metsade keskele?
Kvaliteetne haridus, mida
pidevalt täiendatakse on ettevõtjatele motivatsiooniks oma
ettevõtlusega siin piirkonnas
jätkuvalt tegutsemiseks. Töötajad, kes otsustavad ühe või
teise maal või linnas asuva
ettevõtte/töökoha kasuks,
peavad oma valikus ülitähtsaks
kohapeal pakutavate haridusteenuste kvaliteeti.
Nii nagu uues vallas on
kinnitatud, ei saa endised vallakeskused olla kõigi haridusteenuste pakkujad, kuid igaüks
peab jätkama oma tugevuste
arendamisega ja Avinurmes on
selleks hariduselu.
Mai Tooming
Avinurme lasteaed
Naerulind
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Mustvee kultuurielu jätkab
traditsioonide ja uudsusega
Olen Mustvee kultuurieluga
seotud pea kolmkümmend
aastat. Alanud aasta tõi aga uue
võimaluse sellesse valdkonda
panustada.
1998. aastal alustasin Mustvee kultuurimajas, tänases
Mustvee kultuurikeskuses tööd
kunstilise juhina. Töötasin seal
kuni aastani 2003, kui tundsin
vajadust oma elus muudatust
teha ja asusin õppima Tartu
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse raamatukogundust
ning tööle Mustvee linnaraamatukokku.
Mustvee kultuurikeskust on
juhtinud mitmed inimesed, kes
lühemat, kes pikemat aega.
Oma jälje siia majja on neist
jätnud igaüks. Viis aastat tagasi
andsin toonasele Mustvee linnapeale Max Kaurile nõusoleku
olla senikaua kultuurikeskuse
juhataja kohusetäitja, kui uus
juhataja leitakse.
Samaaegselt olin raamatukogu direktor. Peipsi järvest ja oma
tähtkujust inspiratsiooni saades
võin öelda, et ju siis tundsin end
selles ametis „nagu kala vees“,
sest märkamatult möödus viis
aastat!
Kui möödunud aasta lõpus
kultuurikeskuse juhataja konkurss välja kuulutati, olin selle
majaga juba sedavõrd kokku
kasvanud, et tundsin endas
soovi kandideerida. Samas
ei tahtnud, et meie maja äge
kollektiiv laguneks. Tegelikult
liikusime tänaste otsusteni terve
möödunud aasta.
Mustvee kultuurielu eripäraks on eesti ja vene kultuurikogukond. Tähistame jaane, jõule,
vastlaid ikka kahe kalendri,
uue ja vana järgi. 12. jaanuaril
tähistasime uut aastat vana
kalendri järgi ja saal oli rahvast
täis. See on pidu, mida oodatakse terve aasta. Olid põnevad
esinejad ja piduliste seas palju
eestlasi. Meil käivad venelased
eestlaste üritustel ja vastupidi.
Peipsi pealinn on lõimumise
musternäide.
Mustvee kultuurikeskusel
on välja kujunenud oma kindel teatri- ja kontserdipublik,
majas peetakse pulmi, juubeleid, samuti peiesid. See maja
on Mustvee inimeste jaoks.
Ilma traditsioone austamata
Mustvees läbi ei saa. Tavasid
hoiavad meie staažikad kultuurikollektiivid: puhkpilliorkester, mis aprillis tähistab 145.
aastapäeva, naiskoor Meeliko,
naisansambel Rodnik. Üritame
luua uusi huviringe erinevatele
põlvkondadele. Möödunud
aastal alustasid tegevust beebikool, laste tantsuringid, eakate
võimlemisrühm.
Koos minuga töötavad kultuurikeskuses rahvakultuurispetsialist, administraator, helitehnik, koristaja ja majahoidja.
Mustvee kultuurikeskuse
mitmed uued ülesanded ja
väljundid tulid juurde seoses
Mustvee valla moodustamisega ja meie töögraafik on päris
pingeline. Meie majas toimuvad
vallavolikogu istungid, mitmed
komisjonid peavad koosolekuid
just siin.
Ka ülevallalised suurüritused
toimuvad meie majas – veebruaris toimuv vallavanema ja
volikogu esimehe vastuvõtt,
valla laste laulukonkurss „Peipsi
ööbik“, valla eakate ühispeod
jne.

Rääkides kultuurielust vallapõhiselt, siis oleme kultuuritöötajatega arutanud ja ei näe
vajadust valla kultuurinõuniku
järele. Kohtadel on tublid kultuurijuhid ja vallas kultuurielu
käib ja on mõnes piirkonnas
kohe eriti aktiivne.
Kultuurisündmusi koordineerib valla avalike suhete
spetsialist Krista Pint. Hetkel on
täitmata Avinurme kultuurijuhi
koht, sest sealne kauaaegne
kultuurijuht Toomas läks tööle
Avinurme kooli. Loodan, et nii
pikkade ja tugevate kultuuritraditsioonidega paigas nagu
Avinurme uued kultuurivedajad
peatselt leitakse.
Miks ikkagi sündis otsus armsaks saanud töö raamatukogus
maha jätta ja kultuuripõllule
suunduda?
Tundsin juba pikalt, et raamatukogutöö maksab kultuuritööle lõivu. Meid küll hinnati
kõrgelt, meie tööd märgati,
lugejad olid rahul, aga tunnetasin, et kusagilt logiseb ja töö
kasvas üle pea.
Kui aasta lõpus koondati
Mustvee valla raamatukogud
ühtse juhtimise alla, siis oli ka
minul otsus küps ja olin lahkumiseks valmis. Tahan siinkohal
tänada kõiki oma armsaid lugejaid ja kolleege ning koostööpartnereid. Need olid igavesti
ägedad viisteist aastat!
Tunnen siiralt rõõmu, et konkursi korras valiti Mustvee raamatukogu direktoriks Anu Ots.
Kui Anu 2013. aastal Mustvee
linnaraamatukogus asendust
andis ja minult küsis, et ehk end
pühendadagi raamatukogundusele, oli mu soovitus kindlalt
positiivne.
2013. aasta sügisest hakkas
Anu õppima Rahvusraamatukogus ja kevadeks läbis kutsekoolituse. 2016 aasta sügisel
omistati talle raamatukoguhoidja 6 tase.
Olen kindel, et Anu suudab
tagada Mustvee raamatukogu
koordineeriva ja siduva rolli
meie koduvalla raamatukogude
vahel. Loodetavasti saame aasta
lõpul rääkida vallaraamatukogust kui edukalt toimivast
üksusest.
Mida valla raamatukogude
ühendamine kaasa toob, küsivad kindlasti paljud.
Võin kõikide rahustuseks
kohe öelda, et tööd jätkavad
kõik raamatukogud. Pearaamatukogu Mustvee, haruraamatukogud Avinurme, Kasepää, Lohusuu, Raja, Saare, Voore ning
väliteeninduspunktid Piilsi ja
Ulvi. Juba järgmises vallalehes
räägib Anu lähemalt uuenenud
raamatukogumudelist.
Mustvee raamatukogus on
aga taas võimalus kohtuda lasteosakonna raamatukoguhoidja
Kristi Pukiga, kes pärast mõneaastast vaheaega armastatud
töökohta tagasi tuli.
Meil on Anuga vaikiv kokkulepe, et aitame üksteist edasi
– mina raamatukogunduslikult
ja tema pildistamisega. Mustvee
kultuurikeskuse rikkalik foto- ja
videoarhiiv on Anu vabatahtlik
ja tasuta tegevus.
Meie oleme uuteks väljakutseteks valmis.
Mina tänan!
Laidi Zalekešina,
Mustvee kultuurikeskuse
juhataja

Muutus
huvihariduse
ja -tegevuse
toetamise kord

Kirjanik Heino Kiik sai
mälestuspingi
Heino Kiik sündis 14. mail
1927. aastal Avinurme vallas
Änniksaare külas Jaaguväljal,
Lepiku talus. Ta isa Jaan oli
põllupidaja ning puuanumate
meister ja ema Ella talu perenaine, nagu tol ajal igal pool
mujalgi. Ikka töötati oma kodus
ja pere hüvanguks. Lepiku Heinol oli kaks venda. Mihkel kadus
sõjasündmustes ja Kalju koos
emaga jõudis Siberiteelt eluga
tagasi, isa aga suri Siberis. Heino
pääses küüditamisest, kuna polnud sel karmil ajal kodus.
Tulevase kirjaniku haridustee
algas Vadil. Siin ta oli noorkotkaste salgajuht ja mäletas, kuidas
nad koolijuhi Paljaku ja teiste
väljavalitutega käisid Lohusuus
vabariigi presidenti Pätsi tervitamas, kohe kättpidi. Pärast
Vadi kooli edukat lõpetamist
järgnes Mustvee gümnaasium.
Mõne aasta pärast, kui sõda oli
Eestimaast üle käinud, astus
maalt pärit noormees Räpina
aiandustehnikumi, mille lõpetas
kiitusega. 29-aastasena lõpetas Heino Kiik EPA agronoomi
diplomiga. Juba õppimise ajal
töötas ta põllumajandusega seotud ettevõtetes. Puud, taimed,
loodus ja maaelu huvitas Kiike
niivõrd, et ta populaarteaduslik
ja ilukirjanduslik looming oli just
neist valdkondadest inspireeritud. Teoste pealkirju on mitmeid
kümneid. Eriliselt tähtis on esile
tuua Kiige romaan „TONDIÖÖMAJA“. See ulatuslik, tõsieluline
humoorikas teos omaaegsest
kolhoosielust sai 1976. aastal
romaanivõistlusel I koha, aga
ilmumisluba ei antud. Ta olevat
olnud rängalt riigivastane. Alles
kolme aasta pärast „Tondiöömaja“ ilmus, aga mõningaste kärbetega. Ajad muutusid ja nüüdseks
on Heino Kiige looming tõusnud
austuse sisse. Eriti 1988. aastal
ilmunud romaan „Maria Siberimaal“. Olgu lisatud, et seegi
teos oli oodanud üheksa aastat
ilmumisluba. Aga ta ilmus ja

rekordilise, 125 tuhandelise
tiraažiga.
1986. aastal sai Heino Kiik
oma romaaniloomingu eest
Tammsaare nimelise kirjanduspreemia ja 1990. aastaauhinna
„Arve Jommi“ seitsmeosalise
romaaniseeria eest. Olgu lisatud,
et Arve Jommi prototüüp on Avinurme vallast pärit Arved Tamm,
kes suri mõni aeg tagasi Eesti
vanima mehena 107 aastasena.
Mul on hästi meelde jäänud,
kuidas austatud kirjamees Kiik
kõneles Vadil kooli mälestuskivi
avamisel 1988 aastal. Ta rõhutas,
et Eesti rahvas teab ise kõige paremini, kuidas elama peaks. Meile pole vaja ettekirjutusi, mida
nõuka-aeg pidevalt oli teinud.
Käes on aeg seljad sirgu lüüa.
2002. aastal sai Kiik aastaauhinna autobiograafilise noorsooromaani „ Kuresaapad“ eest.
2006. aastal tunnustati meie
ausat ja põhimõttekindlat kirjanikuhärrat Riigivapi IV klassi
teenetemärgiga. Tunnustusi oli
teisigi, aga oma koduvallast
mitte midagi rohkemat kui Vadi
koolimajas loometuba ja Änniksaare küla aukodaniku tunnustus
vastavasisulise tänukirjaga.
Mitte midagi ei tulnud välja,
kui ma tegin taotluse Heino
Kiige 80. juubeli puhul tunnustada kodukoha teenekat kirjanikku valla vastava aunimetuse
andmisega. Olgu ta meie oma
RAHVAKIRJANIK. Vallavalitsus
tegudeni ei jõudnud, ei aumärki
ega tänukirja. Heino Kiik suri
22. veebruaril 2013.
Sama aasta juunikuus peeti
Avinurme kirikus tema auks
kontsert-jumalateenistus. Esines
Illi Lepp, kelle vanaema Anna oli
Heino tädi. Illi luges katkendeid
oma sugulase autobiograafilisest
mälestusteraamatust. Pärast
lugemisi, laulmisi ja jumalasõna
kulgesime pastoraadi parki, et
istutada kirjaniku auks tammepuu. Istutamise eest seisis hea
Änniksaare külavanem Indrek

Rummel. Järgnes koosviibimine
elulaadikeskuse suures saalis.
Seda päevaosa kureerisid raamatukogu juhataja Heli Nigul
ja Avinurme valla vapimärgi
omanik Evi Tamm. Ja nüüd kõige
tähtsamast.
2018. aastal advendiaja viimasel nädalal sai teoks MÄLESTUSPINGI panek Heino Kiige
auks. Mitukümmend kirjaniku
sugulast ja kohalikku elanikku
kogunes pingi avamisele. Ürituse
eestvedaja oli Heino sugulane
Illi Lepp. Ta jutustas sellest,
kuidas mõtetest teostuseni läheb
üksjagu kaua aega. Juba pool
aastat tagasi hakkas pingimõte
teda kiusama, eriti, kui osales
Ulvi rahva auväärse matemaatikaõpetaja Laine Tuppitsa mälestuspingi avamisel. Illi pidas
nõu Heino Kiige sugulastega.
Kirikuõpetaja Rene Alberi andis
nõusoleku Heino Kiige auks
istutatud tamme lähedusse pink
panna. Heino tütred ja pojad
olid asjaga päri. Noorem tütar
Mare Remmelgas organiseeris
pingi tarvis hõbedase plaadi.
Illi võttis ühendust pingimeistri
Mehis Vaasiga, kes jäi nõusse
aktsioonis osalemisega. Asi oli
käima lükatud. Projekti trükkis
Alli Kaarama Vadi „Metsakaja”
seltsist. Ikka Eesti Vabariigi 100.
aastapäeva auks. Kohvilaud
sai tellitud Avinurme Apteekri
puhvetisse. Sel päeval oli siinsetel perenaistel kahel korral
vaja pidulikke laudu katta, enne
lõunat ja õhtupoolikul. Ka sellega saadi hakkama. Aitäh Heli
Habakuk, söögikoha peakokk.
Pingi avamisele oli tulnud ka vallavanem Jüri Morozov. Ta oskab
olla õigel ajal õiges kohas. On
südantsoojendav, kuidas ta oma
rahvale tänusõnu ja tunnustust
jagab. Avinurme pensionäride
jõulupeol jagas härra vallavanem
meile kauneid ja maitsvaid, suuri piparkooke. Oleme ütlemata
tänulikud Illi Lepale selle suurepärase ettevõtmise eest. Mu
süda on väga rahul, et kodukoha
auväärne, suurepärane kirjamees HEINO KIIK oma mälestuspingi sai. Lugedes Heino Kiige
maaelu kujutavaid ja inimeste
vahelistele suhetele pühendatud
realistlikke teoseid, valdab meid
uhkustunne, et oleme eestlased.
Elle-Vaike Kiik
Änniksaare küla mälestab
oma kõige vanemat elanikku
ILSE RUMMELIT
(25.09.1922–28.12. 2018)
Mälestuste päiksekullas jääd Sa
ikka meiega…

Mustvee Vallavolikogu
kinnitas 28. detsembri 2018
huvihariduse ja -tegevuse
toetamise uue korra.
Valla eelarvest toetatakse
osaliselt õpilaste, 7–19-aastaste noorte, huvihariduse
omandamist või huvitegevuses osalemist, kui on täidetud
järgmised tingimused:
1) õpilane ja vähemalt üks
tema seaduslik esindaja on
rahvastikuregistri andmetel
Mustvee valla elanikud 1.
jaanuari seisuga toetuse
taotlemise aastal. Juhul, kui
valda registreeritakse hiljem,
kui 1. jaanuar, arvestatakse
toetust Mustvee valda registreerimisele järgnevast kuust;
2) õpilane õpib üldhariduskooli, kutsekooli või
kõrgkooli päevases õppevormis;
3) avaldus on esitatud
tähtaegselt;
4) transporti huvitegevuse
asukohta toetatakse juhul,
kui õppuril puudub võimalus
mõistliku ajaga liigelda kodu
ja huvitegevuse asukoha vahel ühistranspordiga.
Varasemaga võrreldes on
oluline märkida, et alates
1. jaanuarist makstakse kuluhüvitist tegelike
kulude alusel, kui avaldusele on lisatud tehtud kulude
aluseks olevad dokumendid
ja maksmist tõendavad dokumendid või nende koopiad.
Hüvitist makstakse iga
õpilase kohta kuni 50% huvitegevuses osalemise tasutud
kuludest, kuid mitte rohkem
kui kehtestatud piirmäär.
Kolme ja enama alaealise
lapsega, puudega lapsega
või vähekindlustatud pere
puhul on õpilase hüvitis ühes
kalendriaastas kuni 75%
tasutud kuludest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud
piirmäär.
Korras sätestatud toetuste ja kuluhüvitiste piirmäärad kehtestab vallavalitsus igaks eelarveaastaks
kuu aja jooksul valla eelarve
vastuvõtmisest.
Hüvitist ei maksta
Mustvee valla hallatavate
asutuste spordi- ja huviringide osalustasu kompenseerimiseks ja juhul kui õpilane
õpib Mustvee Muusika- ja
Kunstikoolis või Mustvee Vallavalitsusega lepingu sõlminud kohaliku omavalitsuse
munitsipaalhuvikoolis või
erahuvikoolis.
Taotlusi võetakse vastu
aastaringselt kuni piirmäära.
Taotluse esitamise tähtaeg
jooksva kalendriaasta kohta
on hiljemalt järgmise kalendriaasta 15. jaanuar (perioodil
jaanuarist-detsembrini osutatud teenuste eest).
Täpsem info: Raivo
Vadi, e-post: raivo.vadi@
mustvee.ee, tel: 505 6797
Seotud failid:
Mustvee valla huvihariduse ja –tegevuse toetamise
kord on leitav:
https://www.riigiteataja.
ee/akt/408012019032
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Tagasivaade möödunud aastale
Hea lugeja! Üks aastaring
sai jälle täis ja on õige aeg
teha kokkuvõtteid. Kindlasti vaatame kõik tagasi möödunud aastale erinevalt,
mina keskendun Mustvee
Vallavalitsuse tegevusele
ja teen seda vallavanema
pilgu läbi.
Aasta 2018 oli kindlasti eriline
kõikidele ühinenud omavalitsustele. Kui inimeste igapäevaelus polnud muutused niivõrd
märgatavad, siis vallavalitsuses
tööle asunud ametnikel ja töötajatel tuli kohanduda täiesti
uue olukorraga. Kohaliku elu
korraldamiseks võeti volikogus
ja vallavalitsuses vastu uusi õigusakte, kohandati tööruume,
ehitati üles arvutivõrke, mindi
üle ühtsele raamatupidamise ja
eelarvestamise tarkvarale. Suve
hakuks, kui esitati ühinenud
viie valla aastaaruanded ja valla
arengukava ning eelarvestrateegia koostamine sai hoo sisse,
muutus tempo veelgi suuremaks.
Mitmed volikogu pädevusse
kuuluvad valdkonnad vajasid
jätkuvalt ümberkorraldamist.
Enam arutelusid ja vastuolusid
on volikogus tekitanud valla
reform majandusvaldkonnas,
kus ühistele seisukohtadele
jõudmine võtab veel aega. Samas peame tunnistama, et iga
ümberkorraldustega viivitatud
kuu pidurdab valla arengut.
Juba käesoleva aasta alguses
kogunes taas töörühm, kelle
ülesandeks on lõplikud kavad
välja töötada. Oleme loonud ja
tööle rakendanud uued valla
asutused Mustvee valla Spordikeskus, Mustvee valla Noortekeskus, Mustvee Raamatukogu.
Oleme koostöös Jõgevamaa
Ühistranspordikeskusega ümber
korraldanud ühistranspordi, mille tulemusena teenindab meie
inimesi 10 uut tasuta bussiliini.
Muudatused haridusvaldkonnas

Jüri Morozov,
vallavanem
on toimunud plaanipäraselt.
Mustvee ja Tiheda lasteaiad on
ümberkorraldatud ühtseks Mustvee lasteaiaks. Voore koolimajja
ehitati ruumid lasteaiale ja uuest
aastast asuvad lapsed uutesse
ruumidesse. Mustvee Kool ja
Peipsi Gümnaasium on viidud
ühise juhtimise alla. Muutustega peame kohanema ja selleks
vajame aega. Paremini tuleb
kasutada olemasolevat ainelist
baasi, õpetajaid ja töötajaid.
Siin on oluline roll mitte ainult
koolijuhil, vaid ka pedagoogidel,
töötajatel ja hoolekogul. Edasiviivaks jõuks ei ole kindlasti
vastandumine, vaid ühistöö –
koos probleemidele lahenduste
otsimine. Eesmärgiks tuleb
seada lastele parima hariduse andmine.
Pärast ühinemist on kohalike
asjade korraldamisel oluline roll
valla teenuskeskustel, kultuuriasutustel ja raamatukogudel.
Need on esmased kohad, kuhu
inimesed saavad pöörduda ja kohalikus elus kaasa mõelda ning
kaasa lüüa. Mul on südamest hea
meel, et oleme valinud juhtimise
tsentraliseerimise asemel tee,
kus kohaliku elu küsimuste üle
saavad otsustada inimesed ise, et

nemad ongi need, kes korraldavad asju kohapeal ja kujundavad
meie valla erinevate piirkondade
näo. Aktiivsust kohapeal
jätkub, vallavalitsuse ja
volikogu kohustuseks on
piirkondade elanike huvide
märkamine, mõistmine ja
toetamine.
Siinkohal on paslik tunnustada
meie vabatahtlikke päästjaid,
kes on andnud suure panuse
kohaliku turvalisuse tagamisse.
Äärmiselt oluline roll kohaliku elu
korraldamisel on ka meie teistel
mittetulundusühendustel, kes panustades erinevates valdkondades
olles meie kultuuriloo kandjateks.
Kultuurist rääkides saan kinnitada, et nii sündmusterohket
aastat ei mäleta ilmselt keegi.
Meie kultuurielu korraldajad on
seadnud lati väga kõrgele ja selle
hoidmine eeldab väga head koostööd kõikide kultuurikollektiivide
vahel. Meie edukuse pandiks
valla elu korraldamisel on
igakülgne koostöö.
Mida konkreetset on aasta
jooksul tehtud, sellest siis lühidalt järgnevas. Kui aastat alustasime Mustvee linnavalitsuse
poolt ühinemiseelselt tekitatud
võlgnevuste likvideerimisega,
siis aasta lõpuks oleme võlad tasunud ning saame kindlalt öelda,
et eelarve kasvab ja kulutused
on kontrolli all. Oleme erinevate
projektide kaudu toonud juurde
raha, mida kasutame paremate
tingimuste loomiseks hariduses,
kultuuris, vabatahtliku pääste
korraldamiseks. Suuremahulised investeeringud on tehtud
ja tulevad ka sel aastal vee- ja
kanalisatsioonivõrgu arendamiseks ning kergteede ehituseks.
Peagi saab valmis esmatasandi
tervisekeskus Mustvees, otsime
lahendusi Avinurmes perearsti
vastuvõtu korraldamiseks. Kaaluka panuse on andnud Mustvee
valla arengusse eraettevõtted

Взгляд на прошлый год

ja riigiasutused. Juba valdade
ühinemise eelselt tõdesime, et
esimese valimisperioodi neli aastat kulub ümberkorraldusteks ja
uute oludega kohanemiseks. Selle neljaaastase perioodi esimese
aasta möödudes saame julgelt
öelda, et oleme valla arengus
koos suure ja olulise sammu
edasi astunud.
Mida arvata sellest, et vallavanemale on läinud aastal kaks
korda algatatud umbusalduse
avaldamine? Esimesel korral
võtsid algatajad selle tagasi,
aasta lõpus algatatud umbusaldusavaldus tuleb arutamisele 30.
jaanuari vallavolikogu istungil.
Ma ei usu, et regulaarne vallavanema umbusaldamine aitab
kaasa valla arengutele, pigem
vastupidi, see kahjustab üldist
valla mainet ja tekitab ebastabiilsust. Mõelgem tagasi sellele,
kuidas varasemalt toimetati igas
ühinenud viies omavalitsuses,
kuidas elu nendes edenes ning
millised olid inimeste vahelised suhted? Hästi läks neil
kus oma inimestega väärikalt
ringi käidi, ei tülitsetud ega
vassitud. Teistes, kus toimusid
pidevad tülid, umbusaldused ja
inimestega manipuleerimine viis
korruptsioonini, peataolekuni ja
üldise allakäiguni. Ma arvan, et
edu pant on eelkõige stabiilsus
ja head suhted. Just nimelt
stabiilses töökeskkonnas
saavad inimesed olla loomingulised ja pühendunud.
Mida ootame uuelt aastalt –
ikka õnne ja kordaminekuid, head
tervist, häid suhteid laste, sõprade ning lihtsalt tuttavate vahel!
Turvatunnet meis ei taga kõrge
aed ümber maja, ammugi mitte
barjäärid inimsuhetes. Avatud ja
aus, üksteist toetav ja lugupidav
suhtumine on see, mis annab
meile turvatunde ning inspireerib
tegema head. Jätkugu meil kõigil
selleks sisemist jõudu ja kindlust!

Kalevipoja Koja tegemised aasta
lõpus ja alguses
Detsember oli väga tihe, aga
ka väga ilus aeg. Lumi tuli ju
kohe kuu alguses maha ja jäigi
maha. Erakordselt tore on teha
jõulumaad, kui maa on valge.
Ja sel aastal käis meil päris
palju gruppe nii lähedalt kui ka
kaugemalt. Paljud lapsed said
esimest korda elus metsas lõkke
kohal teed keeta või jõuluossi
süüa. Rääkimata lammaste
toitmisest või villa kraasimisest.
Eakate peol said kõik eatud
lasteaia etendust vaadata, vallavanema tervitust kuulata,
jõulupraadi nautida, Allikate
esinemist kuulata ja Tuustari
järgi tantsida. Saime kamba
peale ühe uue tantsugi selgeks.
Avinurme meeskoor ja ansambel tõid meie rahvale jõuluelevust ja mehist laulu 21.
detsembril. Ja peale seda järgnes kohe rahvakoosolek, kus
sai aasta kokku võetud nii
vallavanema pilgu läbi kui ka
sihtasutuse tegemisi meenutades. Aive Tamm tutvustas meile
lisaks oma eelmist ja praegust
ametit.
23. detsembril käisime metsas hommikust söömas. Meil
oligi katel tulel ja jõime teed ja
sõime hommikuputru ja pirukaid. Ja siis viisime metsloomadele heina ja vilja. Kes soovis,

sai kelgutada või piparkooke
kaunistada. Ja siis „Eia jõule”
vaadata.
Aasta lõpetasime retrodiskoga. Selles saalis pole juba
ammu diskomuusika kõlanud,
aga nüüd mürtsus taas 90ndate
muusika. Ja see oli üks igavesti
tore õhtu. Toidud just sellised,
nagu nad 90ndatel olid. Riietus
meie külaliste seljas ka sellest
ajast. Ja muusika – üks laul
parem kui teine. Südaööl kärts,

mürts, pokaalid ja ilutulestik.
Tundub, et edaspidi tuleb diskosid teha tihedamalt kui korra
aastas.
2019 on alanud sama tormiliselt. Kui nüüd kõik läheb plaanipäraselt, siis algab Kalevipoja
muuseumi renoveerimine lähima kuu jooksul. Maja tuleb
veel viimastest asjadest tühjaks
kolida ja hakkamegi peale. Suur
osa meie vanadest vitriinidest
on läinud Järva-Jaani, kus nad

leiavad kasutust Vanatehnika
muuseumide keskuses.
Kohe kui külmakraadid suurenevad, saame Voore Pritsumeeste abiga valmis teha ka
uisuvälja. Ja kui hästi läheb, siis
on sel aastal põhjust ka suusad
alla panna. Kelgumägi on meil
muidugi ka alati olemas.
Mõnusat lumist talve ja jaksu
kõigi lumerõõmude nautimiseks!
Annika Oras

Уважаемый читатель! Завершился еще один год, и настало
врем подвести итоги. Естественно, на прошлый год мы все
оглядываемся по-разному, я же
сосредоточусь на деятельности
Муствеэской волостной управы
с токи зрения волостного старейшины.
2018 год, без сомнения, для
всех объединившихся местных
самоуправлений был особенным.
Если в повседневной жизни людей
изменения не были слишком заметны, то поступившим на работу
в волостной управе чиновникам
и работникам пришлось приспосабливаться к совершенно новой
ситуации. Для организации местной жизни волостным советом и
волостной управой принимались
новые правовые акты, адаптировались рабочие помещения,
строились компьютерные сети,
переходили на единые программы
бухгалтерского учета и составления бюджета. К началу лета,
кода были представлены годовые
отчеты пяти объединившихся
волостей, и ускорился процесс
составления программы развития
и бюджетной стратегии волости,
жизнь помчалась еще быстрее.
Несколько входящих в компетенцию волостного совета сфер попрежнему нуждались в реорганизации. Больше всего обсуждений и
противоречий в волостном совете
вызвала реформа волостного хозяйства, и в ней на достижение
общих точек зрения еще требуется
время. Одновременно мы должны
признаться, что каждый месяц
задержки с переустройством тормозит развитие волости. Уже в
начале этого года вновь собралась
рабочая группа, задачей которой
является разработка окончательных программ. Мы учредили и
ввели в работу новые волостные
учреждения: Спортивный центр
волости Муствеэ, Молодежный
центр волости Муствеэ, Библиотека Мутвеэ. В сотрудничестве с Центром общественного транспорта
Йыгеваского уезда мы реорганизовали общественный транспорт,
в результате чего наших жителей
обслуживает 10 новых бесплатных
автобусных линий. Изменения
в образовательной сфере идут в
соответствии с планами. Детские
сады Муствеэ и Тихеда объединены в единый Детский сад Мусвеэ. В
здании школы Вооре были построены помещения для детского сада,
и с нового года дети переберутся в
новые помещения. Школа Муствеэ
и Пейпсиская гимназия переведены под общее руководство. К
изменениям мы должны приспособиться, а для этого нам нужно
время. Лучше следует использовать
имеющуюся материальную базу,
учителей и работников. Важную
роль в этом играют не только директор, но педагоги, работники и
попечительские советы. Прогрессивной силой совершенно точно
не является противостояние, а
сотрудничество совместный поиск
решения проблем. Цель должна
состоять в предоставлении детям
наилучшего образования.
Важную роль в организации
жизни на местах после объединения стали играть волостные
центры услуг, учреждения культуры и библиотеки. Это первые
места, куда люди могут обратиться
для участия в местной жизни. Я
искренне рад, что вместо централизации управления мы выбрали
направление, когда решения по
вопросам местной жизни могут
принимать люди сами, что именно
они – те, кто организует жизнь
на местах и формируют лицо
разных районов нашей волости.
Активности на местах хватает,
обязанность волостной управы
и волостного совета состоит в
том, чтобы замечать, понимать и
поддерживать интересы жителей
районов.
Здесь уместно высказать при-

знание нашим добровольным
спасателям, внесшим заметный
вклад в обеспечение безопасности
на местах. В организации местной
жизни крайне важна также роль
других наших некоммерческих
объединений, работающих в различных областях и являющихся
носителями истории нашей культуры. Говоря о культуре, могу
заверить, что, наверное, никто не
помнит года, столь богатого на
события. «Планку» организаторы
нашей культурной жизни установили очень высоко, и ее удержание предполагает прекрасное
сотрудничество всех коллективов
культуры. В организации жизни
волости залог нашего общего
успеха – всестороннее сотрудничество.
А теперь коротко о конкретных
свершениях в прошлом году. Если
год мы начали с ликвидации задолженности, причиненной Горуправой Муствеэ перед объединением,
то к концу года долги мы погасили
и можем с уверенностью заявить,
что бюджет растет и расходы находятся под контролем. Посредством
различных проектов мы привлекли
деньги, которые используем на
создание лучших условий в образовании, культуре, организации
добровольной деятельности по
спасению. Масштабные инвестиции были и будут также в этом
году произведены в развитие сети
водоснабжения и канализации и
сооружение велосипедных дорожек. Скоро будет построен Центр
здоровья первичного уровня в
Муствеэ, мы ищем возможности
организации приема семейного
врача в Авинурме. Весомый вклад
в развитие волости внесли частные
предприятия и государственные
учреждения. Еще перед объединением волостей мы понимали, что
четыре года первого выборного
периода уйдут на переустройство
и адаптацию к новым условиям.
По истечении первого года из этих
четырех мы можем смело говорить,
что в развитии волости мы сделали
длинный и важный шаг вперед.
Как же относиться к тому, что в
прошлом году волостному старейшине дважды пытались объявить
вотум недоверия? В первый раз
инициаторы забрали заявление,
инициированный в конце года вотум недоверия будет обсуждаться
на заседании волостного совета 30
января. Я не верю, что регулярное
выражение недоверия волостному
старейшине помогает развитию
волости, скорее, наоборот, это
наносит вред имиджу волости
в целом и вызывает нестабильность. Давайте вспомним, как
раньше поступали в каждом из
пяти объединившихся местных
самоуправлений, как там развивалась жизнь, и какие отношения
царили между людьми? Хорошо
шли дела там, где со своими людьми обходились уважительно, не
ругались и не искажали. В других,
где постоянно происходили ссоры,
вотумы недоверия, и манипуляция
людьми приводила к коррупции,
растерянности и общему спаду.
Считаю, что залог успеха, в первую
очередь, состоит в стабильности
и хороших отношениях. Именно
в стабильной трудовой среде
люди могут быть творческими и
преданными.
Чего мы ждем от нового года –
как всегда, счастья и свершений,
хорошего здоровья, добрых отношений с детьми, друзьями и просто
знакомыми! Внутреннее чувство
безопасности нам не обеспечит
высокий забор вокруг дома, тем
более, – барьеры в человеческих
отношениях. Открытое и честное,
поддерживающее друг друга и
уважительное отношение – это то,
то дает нам ощущение безопасности и вдохновляет на добрые дела.
Надеюсь, что нам всем хватит на
это внутренних сил и стойкости!
Юрий Морозов,
волостной старейшина

Meenutusi Kasepää Jõulukülast
2018. aasta jõulusid tähistasime seekord teistmoodi kui
tavaliselt. Ühe jõulupeo asemel
avas Kasepää Rahvamaja uksed
koguni neljaks päevaks. 13.–16.
detsembril ootas külalisi Kasepää
Jõuluküla. Rahvamajas oli avatud Kasepää Külaseltsi vahvate
naiste korraldatud kohvik ning
jõululikku meelelahutust organiseeris rahvamaja. Kohvikus
oli iga päev erinev menüü ja
erinevad inimesed teenindamas.
Rahvamaja pakkus igal õhtul
erinevat programmi, populaarseimaks osutusid filmiõhtu „Eia
jõulud Tondikakul“ ja rahvamaja jõulukontsert, kuid huvilisi
jätkus ka esimesele õhtule, kui
meil olid külas Mustvee Betaania
koguduse esindajad, kes rääkisid
Kristuse sünniloost ning sellega
seotud kommetest ja pärimusest

ning laupäeva õhtusesse jõulukaartide ja piparkoogi kaunistuste tegemise õpituppa. Soe tuba,
palju rõõmsaid inimesi, maitsev
söök ja jook, rohkelt tegevusi.

Need päevad olid tõesti kogu küla
jõulud! Suur tänu külaseltsi inimestele, kes panustasid oma vaba
aega, et jõuluaeg nii endale kui
ka kogukonnale meeldejäävaks

teha! Aitäh kõigile külastajatele!
Kohtume Jõulukülas 2019!
Terje Lill,
Kasepää rahvamaja
juhataja

Piiride korrastamine muutub lihtsamaks
Eeloleval aastal lihtsustub
maaomanike jaoks maaüksuste piiride korrastamine,
nagu naabermaatükkide
vahelise piiri muutmine,
maatüki liitmine ja jagamine. Selleks kaasajastab Maaamet katastriandmeid, millega muutuvad piiriandmed,
pindala ja kõlvikuandmed
täpsemaks. Piir looduses ei
muutu ja muudatused tehakse registri korrastamise
eesmärgil.
Pärast Eesti iseseisvumise taastamist hakati õigusjärgsetele omanikele tagastama maid ja talusid
– seda tuli teha kiiresti, et maa ei
oleks peremeheta. Nii maa tagastamisel kui ka erastamisel mõõdistas
maamõõtja piiri, määras kõlvikud
ja koostas maatüki plaani. Maaüksusi moodustati ka plaanimaterjali
alusel ilma mõõdistamiseta. Tänapäevane tehnoloogia võimaldab
Maa-ametil kasutada erinevaid
andmeallikaid ja nende andmete
alusel on Maa-ametil katastripidajana õigus luua maatüki kujud
katastris, määrata kõlvikud ja
arvutada pindala. See võimaldab
viia vajalikke maatoiminguid läbi
lihtsalt, kiirelt ja taskukohaselt ja
toetada sellega kinnisavara käivet.
Uute tehniliste lahenduste abiga
muutub järgmise aasta jooksul
võimalikuks maatüki osaline

mõõdistamine, mis varem võimalik ei olnud. See tähendab, et
maatoimingute tegemisel ei pea
maamõõtja mõõdistama enam
kogu maatükki, vaid üksnes muudetavat piirilõiku. Osaline mõõdistamine aitab lahendada praktilise
elu vajadusi, näiteks kui naabrid
soovivad muuta omavahelist piiri,
et saavutada otstarbekam maakasutus või kui tegelik maakasutus
ja ametlik piir ei lähe omavahel
kokku. Samuti aitab see parandada maareformi läbiviimisel
tekkinud vigu.
Juhul kui uusi piire ei ole vaja
üldse looduses tähistada, lihtsustub maatükkide liitmine ja
jagamine selliselt, et Maa-amet
saab nimetatud toimingu sobivate alusandmete korral läbi viia
elektrooniliselt, ilma maa mõõdistamiseta.
Piiride korrastamiseks tuleb
pöörduda maamõõtja poole, kes
koostab maakorralduskava. Sellele märgitakse olemasolevad ja
soovitud uued maaüksuse piirid.
Maaomanikud kooskõlastavad
piiride muutmise kohaliku omavalitsuse ja Maa-ametiga ning
tellivad vajadusel mõõdistamise.
Mõõdistamisandmete alusel määrab Maa-amet maatükkide piirid ja
pindalad. Maaomanikud tasuvad
vajadusel omavahel hüvitised ja
notari poole pöörduma ei pea.

Maakataster registreerib uued
katastriüksused ja esitab kinnistamisavalduse vastavalt maaomanike tahtele. Seega on maatoimingute tegemine maaomanikele
edaspidi märksa lihtsam, ei pea
enam esitama samasisulisi avaldusi mitmele riiklikule registrile
ega pea pöörduma notari poole.
Maatoimingu lihtsama läbiviimise üks eeldus on see, et maa
piirid oleksid katastris kajastatud
võimalikult ajakohaselt ja oleksid
vastavuses piiridega looduses.
Samuti on tähtis, et katastrikaardil
kajastuks tegelik looduslik seisund
ehk et oleks õige teave selle kohta,
kui suure osa maatükist katab
õuemaa, metsamaa, haritav maa,
looduslik rohumaa või muu maa.
Praegu loovad lihtsustatud
maatoiminguteks eeldused nii
mõõdistustehnika ja aluskaardi
täpsus kui ka infotehnoloogilised
võimalused. Nii võtabki Maa-amet
maakatastris 1. jaanuaril 2019
kasutusele oluliselt täpsemad
alusandmed. Sama piiripunkti
kohta erinevate maatükkide vormistamisest ja mõõdistamisest
kogutud andmed, mis võisid erineda lubatud vea piires, viiakse
omavahel kokku. Samuti viiakse
loodusobjektil kulgevad piirid vastavusse aluskaardiga. Piiriandmete
kokku viimisega võivad muutuda
piiripunkti koordinaadid ja sellest

tulenevalt võib vähesel määral
muutuda ka maatüki pindala
maakatastris ja kinnistusraamatus.
Oluline on rõhutada, et seejuures
piir looduses ei muutu ja muudatused tehakse registri korrastamise
eesmärgil. Andmed muutuvad täpsemaks ja seega on piiri asukoht
looduses ka üheselt määratletav.
Eestis on maa- ja omandiandmete pidamiseks kahe registri
põhine süsteem – õiguslikku
tähendust omav omandiandmete
register ehk kinnistusraamat ja
tehniline, maatüki andmeid pidav
register ehk maakataster. Kinnistusraamat saab andmed maatüki
sihtotstarbe, asukoha ja pindala
kohta maakatastri pidajalt ehk
Maa-ametilt. Seega maakatastri
andmete korrastamise tulemusel
muutuvad täpsemaks ka maatüki
andmed kinnistusraamatus.
Head maaomanikud, palun tutvuge oma maaüksuse
pindala ja kõlvikute andmetega
Maa-ameti geoportaalis:https://
geoportaal.maaamet.ee/est/
Andmed-ja-kaardid/Maakatastriandmed/Katastriuksuse-kolvikute-paring-p631.html
Andmetes võib esineda ebatäpsusi. Lisainfo ja võimalikest
andmete ebatäpsustest anna palun teada Maa-ametile aadressil
kataster@maaamet.ee või helista
infotelefonil 6750 810.

Упорядочение границ станет проще
В будущем году для собственников земли упростится упорядочение границ земельных
единиц, например, изменение
границы между соседними земельными участками, присоединение и деление земельного
участка. В этих целях Земельный
департамент (Maa-amet) модернизирует кадастровые данные,
вследствие чего уточнятся данные границ, площади и угодий.
На природе граница не изменится, изменения вводятся для
упорядочения регистра.
После восстановления независимости Эстонии правопреемственным собственникам
стали возвращать земли и хутора, причем это нужно было
сделать быстро, чтобы земля
не оставалась бесхозной. И при
возврате, и приватизации земли
землемер отмерял границу, определял угодья и составлял план
земельного участка. Земельные
единицы образовывались также
на основании плановых материалов, без измерения. Современная
технология дает Земельному
департаменту возможность поль-
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зоваться разными источниками
данных, и на основе этих данных Земельный департамент
как держатель кадастра вправе
создавать в кадастре форму
земельного участка, определять
угодья и рассчитывать площадь.
Это позволяет необходимые
земельные действия проводить
просто, быстро и по приемлемым
ценам, и этим поддерживать оборот недвижимости.
С помощью новых технических средств в течение следующего года станет возможным
частичное измерение земельного
участка, что раньше было невозможно. Это означает, что при
проведении действий с землей
землемер больше не должен измерять весь земельный участок,
а только изменяемый участок
границы. Частичное измерение
позволит решить потребности
реальной жизни, например,
если соседи хотят изменить границу между своими участками,
чтобы достичь более разумного
землепользования, или, если
фактическое землепользование
и официальная граница не со-

впадают. Это также поможет
исправить ошибки, возникшие
в ходе проведения земельной
реформы.
В случае, если новые границы
не природе вообще не нужно отмечать, то соединение и деление
земельных участков упростится
так, что Земельный департамент при наличии подходящих
базовых данных сможет данное
действие провести электронным
способом, без измерения земли.
Для упорядочения границ
следует обратиться к землемеру,
которые составит землеустроительную программу. На ней
отметят существующие и желаемые новые границы земельной
единицы. Собственники земли
согласуют изменение границ с
местным самоуправлением и
Земельным департаментом, а при
необходимости закажут измерение. На основании данных измерений Земельный департамент
определит границы и площади
земельных участков. Собственники земли при необходимости
выплатят между собой компенсации, и к нотариусу обращаться

не нужно. Земельный кадастр
зарегистрирует новые кадастровые единицы и, в соответствии
с пожеланием собственников
земли, подаст заявление о закреплении недвижимости. Таким
образом, проведение действий
с землей для собственников
земли в дальнейшем будет проходить намного проще: не надо
подавать заявления одного и
того же содержания в несколько
государственных регистров и не
нужно обращаться к нотариусу.
Одна из предпосылок упрощенного проведения действия
с землей состоит в том, что
земельные границы в кадастре
как можно более современны
и соответствуют границам на
природе. Важно также, чтобы
на кадастровой карте отображалось фактическое природное
состояние, то есть, чтобы содержалась верная информация
относительно того, какая часть
земельного участка приходится
на двор, лес, поле, естественный
луг или иную землю.
Сейчас предпосылки для упрощенных действий с землей соз-

Heategevuslik jõululaat
toimus Kääpal
8. detsembril kogunes Kääpale,
Siilikese lasteaiarühma majja
hulgaliselt heatujulisi inimesi.
Teada on, et meil on alati hubane
ja mõnus, ei olnud seegi kord
muudmoodi. Laadal pakuti head
ja paremat, kohvikus meie emade
hõrgutisi, sai sõita Tamme ratsutalu ponikaarikus, Jõulumemm
pani koos külalistega kokku
mitu meetrit pika jõululuuletuse.
Esinesid Mustvee muusikakooli noored ja majaperemehed,
väiksed siilikesed. Külla tulid ka
Päkapikk ja Jõuluvana, vaadata
sai kino ja lustida diskol. Nii palju
säravaid silmi ja rõõmsat tuju
täidavad maja vägeva energiaga, millega on hea uuele aastale
vastu minna!
Päris esimest korda sai sel
päeval näha meie rühma uhiuusi seiklusraja elemente, sest
alles eelmisel õhtul hilja keerati
sinna viimane kruvi. Suur aitäh
meistritele OÜ-st Seiklusring!
Meie jõululaat on heategevuslik,
seekord oligi eesmärgiks koguda
raha, et täiendada oma seiklusradu. Kogusime tänu lahketele
toetajatele üle 1800 euro – see
on nii suur summa, et saame
kõik plaanitu teoks teha. Suur
tänu kõigile meie sõpradele ja
abilistele, kohtume kindlasti ka
aasta pärast!
Laadakorraldajate nimel
õpetaja Evelin Tamm

дают и измерительная техника,
и точность базовой карты, и
инфотехнологические возможности. Поэтому с 1 января 2019
года Земельный департамент
начнет в земельном кадастре
использовать значительно более
точные базовые данные. Данные
по одному пограничному пункту,
собранные в ходе оформления и
измерения различных земельных
участков, которые могли отличатся в пределах допустимой
погрешности, объединят. Также
в соответствие с базовой картой
приведут границы, пролегающие
на природе. Соединением данных
по границе могут измениться
координаты пограничного пункта и, исходя из этого, сколькото может измениться площадь
земельного участка в земельном
кадастре и крепостной книге.
Важно подчеркнуть, что граница
на природе при этом не изменится, и изменения вводятся с
целью упорядочения регистра.
Данные станут точнее, и этим
местонахождение границы на
природе можно будет однозначно
определить.
В Эстонии данные по земле
и собственности держатся по
системе двух регистров – имею-

MEIE TOETAJAD:
Ylicool Cafe Lounge, Voore
Puhkekeskus, SA Kalevipoja Koda, Kääpa kohvikutepäev, Elistvere loomapark,
PH Building, Kati Purga,
Moustet Sadamakohvik, Liina
Laurikainen, Riina Puukool,
Pilvi käsitöö, Muhu Pagarid,
Salme Viru, Urve Sulger,
Riina Müürsepp, Jokri talu,
MTÜ Parim Valik, Sirtsu tordid, Kebeli talu, Lemmi Orav,
Siiri Salumägi, Puukujurid,
Aare Maasikad, Aili Reinthal,
Ille Kuusk, Imbi Paju, Mõts ja
mesi, Metsamoori talu, Moonika Jürgenson, Veronika Sepp,
AS Kaltsiit, Familiis, Mustvee
lillekauplus, Danata OÜ,
Maris Eiser, Anu Kivisaar,
Laine Jürgenson, Olemari
talu, Angleterre Apartments,
Evelin Viira, Voore Põhikooli
I klass ja Heveli Ivask, Heidi
Hellamaa/Lapidisain, Uugi
talu, Politseimuuseum, Lucky
Laika, Mairold Karu, Tamme
ratsutalu, Palamuse muuseum,
Eva´s Glitter Bows, Siilikese
rühma laste pered.

щий правовое значение регистр
данных по собственности, или
крепостная книга, и технический
регистр, держащий данные по земельному участку, т.е. земельный
кадастр. Данные о целевом предназначении, местонахождении
и площади земельного участка
крепостная книга получает от
держателя земельного кадастра,
т.е. Земельного департамента.
Таким образом, с упорядочением
данных в земельном кадастре
уточнятся также данные по земельному участку в крепостной
книге.
Уважаемые собственники
земли, просим в геопортале
Земельного департамента ознакомиться с площадью своего
земельного участка и данными
по угодьям:
https://geoportaal.maaamet.
ee/est/Andmed-ja-kaardid/
Maakatastri-andmed/
Katastriuksuse-kolvikuteparing-p631.html
В данных могут встречаться
неточности. Дополнительную
информацию и возможные неточности сообщите, пожалуйста,
на адрес Земельного департамента kataster@maaamet.ee или по
инфотелефону 6750 810.
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VALLAVOLIKOGUS JA VALLAVALITSUSES
Vallavolikogus 28. detsembril
Kohal 17 volikogu liiget, pluss
1 virtuaalselt.
• Marianne Kivimurd-Tarelkina
esitas umbusaldusavalduse
vallavanemale
• Mustvee valla 2019. aasta
eelarve esimene lugemine,
avalikustatud kodulehel kuni
15. jaanuar 2019
• Mustvee valla 2018. aasta V
lisaeelarve kinnitamine
• Hoonestusõiguse tagasiostmine ja laenu võtmine – Avinurme gümnaasiumi õppehoone
• 31.10.2018 Mustvee vallavolikogu päevakorra punkti nr 8
otsuse tühistamine
• Nõusolek kinnistu ostmiseks
• Detailplaneeringu kehtestamine – Kasepää küla Metsavahi
katastriüksus
• Peremehetute ehitiste väljaselgitamine
• Mustvee valla haridusvaldkonna tegevuskava 2019 tutvustamine
• Huvihariduse ja -tegevuse
toetamise kord
• Mustvee raamatukogu põhimääruse kinnitamine
• Mustvee valla andmekogude
asutamiseks ja andmekogude
põhimääruste kinnitamiseks
volituste andmine
• Projekti „Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine” toetuse määramise kord
• Informatsioon ühisvee ja -kanalisatsiooni opereerimise
üleandmisest
• Vallavara kasutusse andmine
otsustuskorras aadressil Avinurme tee Lohusuu alevik
• Vallavara kasutusse andmine
otsustuskorras aadressil Sõpruse 148
• Informatsioon sotsiaalosakonna tööst sotsiaaltöö peaspetsialistilt
• Vallavalitsuse info, vallavanemalt

• Järgmine volikogu istung 30.
jaanuar 14.00
Vallavalitsuses 13. detsembril
• Kasutusloa väljastamine kaubandushoone rajamisel Tähe
tn 9 Mustvee linn
• Kinnisasjaga liitmiseks sobiva
iseseisva kasutusvõimaluseta
maa erastamine
• Hoolduse ja hooldajatoetuse
maksmise lõpetamine
• Hooldajate ja hooldajatoetuste
määramine
• Nõusolek puude mahavõtmiseks
• Mustvee valla spordikeskuse
hinnakirja kehtestamine
• Hanke „Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava koostamine“
pakkumuste kvalifitseerimine,
vastavaks tunnistamine ja eduka pakkumuse tunnistamine
• Vallavara kasutusse andmine
otsustuskorras
• Huvihariduse ja -tegevuse
toetamise kord
• Avatud riigihanke korraldamine – Mustvee valla üldplaneeringu koostamine
• Hajaasustuse programmi toetuste kasutamise aruannete
kinnitamised
Vallavalitsuses 20. detsembril
• Hooldaja ja hooldajatoetuste
määramine
• Tasulise koduteenuse osutamine
• Nõusolek kinnistu ostmiseks  volikogu eelnõu
• Detailplaneeringu kehtestamine – volikogu eelnõu
• Ehitusloa väljastamine puurkaevu rajamiseks Sepa tn 10
Lohusuu alevik
• Kasutusloa väljastamine tankla- teenindushoone ja kaasnevate maapealsete rajatistele
Tartu tn 74 Mustvee linn
• Hanke „Peipsimaa muuseumi

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

I korruse renoveerimistööd”
hankemenetluse korraldamine
ja hankedokumendi kinnitamine
Erandkorras jäätmevaldaja
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
Korraldatud jäätmeveost vabastamine
Vaideotsus vaide tagastamise
kohta
Vallavara kasutusse andmine
– volikogu eelnõu
Mustvee valla andmekogude
asutamiseks ja andmekogude
põhimääruste kinnitamiseks
volituste andmine – volikogu
määruse eelnõu
Mustvee valla haridusvaldkonna 2019. aasta tegevuskava
kinnitamine
Mustvee valla noortekeskuse
juhataja ametisse kinnitamine
Andmete edastamise nõue
Konkursikomisjoni moodustamine Mustvee kultuurikeskuse
juhataja ja Mustvee raamatukogu direktori konkursi
tulemuste hindamiseks
Mustvee raamatukogu põhimäärus – volikogu määruse
eelnõu
Mustvee valla 2018. a lisaeelarve – volikogu määruse
eelnõu
Mustvee valla 2019. a eelarve
– volikogu määruse eelnõu

Vallavalitsuses 28. detsembril
• Nõusoleku andmine katastriüksuste piiride ja pindalade
muutmiseks
• Arvamuse andmine riigi omandisse jätmise kohta
• Ehitusloa väljastamine saunahoone ehitamiseks aadressil
Kalda tn 48 a Raja küla
• Ehitusloa väljastamine puidutoodete tootmishoone ümberehitamiseks aadressil Keskuse
Ulvi küla
• Hinnapakkumuse kinnitamine

•
•
•
•

ja raha eraldamine elektritööd
Voore Põhikoolis
Raha eraldamine reservfondist
Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2019. aastaks
Valimisjaoskondade moodustamine
Volituste andmine abivallavanemale lepingute allkirjastamiseks

Vallavalitsuses 7. jaanuaril
• Vältimatu abi toetuse määramine
• Mustvee vallavalitsuse
11.10.2018 korralduse nr
2-3/477 „Arvamuse andmine
maa riigi omandisse jätmise
kohta” muutmine
• Alla lihthanke piirmäära jääva  hanke ,,Elektrienergia ost
Mustvee vallavalitsusele 2019.
aastal“ tulemuste kinnitamine
• Ehituslubade väljastamine elamu ümberehitamiseks Metsa
tn 7 Mustvee linn, puurkaevu
rajamiseks Sooja k/ü Kääpa
küla
• Mustvee vallavalitsuse
20.12.2018 korralduse nr
2-3/600 muutmine
• Korraldatud jäätmeveost vabastamine
• Korraldatud jäätmeveo graafiku muutmine
• Erandkorras jäätmevaldaja
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Munitsipaaleluruumi üürile
andmine
• Avinurme ujula hinnakirja
kehtestamine
• Hajaasustuse programmi toetuslepingute sõlmimise tähtaja
pikendamised
• Mustvee valla 2019. aasta
huvihariduse ja huvitegevuse
kava kinnitamine
• Konkursikomisjoni moodustamine
• Konkursi väljakuulutamine
• Ametitesse kinnitamine

MAAMAKSUINFO
Vastavalt Mustvee vallavolikogu 28.11.2018 määrusele
nr 36 on Mustvee valla territooriumil 2019. aasta ühtseks
maamaksumääraks 2,5% ning
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava
maa ja loodusliku rohumaa
maamaksumääraks 2,0% maa
maksustamishinnast aastas.
Kuigi maamaksuvabastusi pensionäridele ega represseeritutele
2019. aastal ette nähtud ei ole,
kehtib endiselt kodualuse maa
maamaksusoodustus.
Hiljemalt 15. veebruariks

väljastab maksu- ja tolliamet
kõik maamaksuteated. Isikutele,
kelle e-posti aadress on maksuja tolliametile teada, saadetakse
informatsioon maksuteate emaksuametis kättesaadavaks
muutumise kohta e-posti aadressile.
Kui maksu- ja tolliametil maksumaksja e-posti aadress puudub, kuid on teada mobiiltelefoni number, siis saadetakse info
maamaksuteate kohta SMS-iga
mobiilinumbrile.
Paberil maksuteade saadetakse maksumaksjale üksnes

juhul, kui maksu- ja tolliametil
mõlemad eelnimetatud kontaktid puuduvad.
Kui maksumaksjal ei ole mingil põhjusel võimalik e-maksuametit kasutada või soovitakse
maksuteadet paberil, siis tuleks
pöörduda maksu- ja tolliameti
poole telefonil 880 0810 või eposti aadressil info@emta.ee ja
paluda maksuteate väljastamist
paberil.
Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet
25. veebruariks kätte saanud,
on kohustatud sellest 30 päeva

jooksul maksu- ja tolliametit
või kohalikku omavalitsust teavitama.
Juhul kui maamaksuteates on
maksustatava maakasutuse või
maksumaksja andmed ebatäpsed, siis tuleks täpsustamiseks
pöörduda Mustvee vallavalitsuse
maakorraldaja Pille Lapini poole
telefonil 506 8432 või e-posti
aadressil pille.lapin@mustvee.
ee või Mustvee vallavalitsuse
majandusosakonnas (Narva tn
16, Mustvee linn) teisipäeviti ja
neljapäeviti kell 9–13.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
В соответствии с постановлением Муствеэского волостного
совета № 36 от 28.11.2018 г. единая ставка земельного налога на
территории волости Муствеэ
составляет 2,5%, налоговая
ставка земли, используемой для
производства сельскохозяйственной продукции, и естественных пастбищ, составляет
2,0% от стоимости годового
обложения земли. Хотя в 2019
году пенсионерам и репрессированным освобождение от
земельного налога не предусмотрено, по-прежнему действует
льгота земельного налога на
землю под жилищем.
Не позднее 15 февраля налогово-таможенный департамент

представит все извещения
о земельном налоге. Лицам,
чей адрес э-почты налоговотаможенному департаменту
известен, информация о доступности налогового извещения в электронном налоговом
департаменте будет выслана на
адрес э-почты.
Если адреса э-почты налогоплательщика в налогово-таможенном департаменте нет,
но известен номер мобильного
телефона, то информация о
налоговом извещения будет
выслана SMS-сообщением на
номер мобильного телефона.
На бумаге налоговое извещение на логоплательщику
пришлют только в случае, если

в налогово-таможенном департаменте отсутствуют вышеуказанные контактные данные.
Если у налогоплательщика по какой-либо причине
нет возможности пользоваться электронным налоговым
департаментом или же есть
желание получить налоговое
извещение на бумаге, следовало бы обратиться в налогово-таможенный департамент
по телефону 880 0810 или на
адрес э-почты info@emta.ee с
просьбой прислать налоговое
извещение на бумаге.
Налогоплательщик, не получивший к 25 февраля налоговое
извещение года налогообложения, обязан в течение 30 дней

известить об этом налоговотаможенный департамент или
местное самоуправление.
В случае, если в извещении
о земельной налоге неточны
данные облагаемого налогом
землепользования или налогоплательщика, то для уточнения
данных следует обратиться к
землеустроителю волостной
управы Муствеэ Пилле Лапин
по телефону 506 8432 или,
на адрес э-почты pille.lapin@
mustvee.ee, или в хозяйственный отдел волостной управы
Муствеэ (ул. Нарва 16, город
Муствеэ) по вторникам и четвергам с 9 до 13часов.
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Uuest aastast on pensionite,
toetuste ja hüvitiste ühe
kojukande hind 7,70 eurot
Uuest aastast tõuseb pensionite, toetuste ja hüvitiste kojukande hind seniselt 6,60 eurolt
7,70 euroni. Pensionite, toetuste
ja hüvitiste kojutoomise kuupäev
jääb samaks, väljamaksmise
periood on 5.–12. kuupäevani.
Sotsiaalkindlustusameti finantsjuhi Signe Uustali sõnul
puudutab muudatus umbes
5000 sotsiaalkindlustusameti
klienti, kes maksavad täna ise
selle eest, et Omniva kirjakandja
neile pensioni, toetuse või hüvitise koju tooks. „Neid inimesi
on küll aasta-aastalt vähemaks
jäänud, umbes 97 protsenti meie
klientidest saavad rahad pangakontole,“ ütles Uustal.
„Hinnatõus ei ole kunagi hea
uudis. Soovitame inimestel lasta
hüvitised kanda pangakontodele, sellisel juhul ei pea saaja
midagi maksma,“ rääkis Uustal.
Liikumistakistusega inimestele
või neile, kes elavad hajaasustusalal ja kellele pangateenus
on raskesti kättesaadav, viiakse
pensionid, toetused ja hüvitised
koju tasuta ka uuel aastal. Taotluse vorm on kättesaadav ameti
koduleheküljel.
Hinnatõus puudutab ka umbes
600 Töötukassa klienti, kellele
Omniva kirjakandja täna töövõimetoetuse koju viib. Töötukassa töövõimetoetuse osakonna

juhataja Kai Sipp ütles, et kõiki
teavitatakse hinnatõusust kirja
teel ja antakse teada, millised on
teised võimalused toetus kätte
saada. „Juhul, kui inimene ei
soovi uue hinnaga kojukandega
töövõimetoetust, tuleb esimesel
võimalusel esitada töötukassale
töövõimetoetuse makseviisi
muutmise taotlus,“ ütles ta.
„Selleks tuleb saata kas posti
teel taotlus töötukassale, tulla
endale sobivasse osakonda, et
seal taotlus esitada või saata digitaalselt allkirjastatud taotlus eposti teel,“ ütles Sipp ning lisas,
et töövõimetoetuse makseviisi
muutmise taotluse vorm on kättesaadav töötukassa kodulehel.
Pensionite, toetuste ja hüvitiste kojukande teenust osutab
Sotsiaalkindlustusametile ja
Töötukassale Omniva. Teenuse
senine hind 6.60 on kehtinud
kaks aastat. Hinnatõusu põhjuseks on sularahakäitlemise kallinemine ning miinimumpalga
tõus, mis mõjutab kojukandega
seotud püsikulusid.
Küsimuste korral saab helistada Sotsiaalkindlustusameti
infotelefonile 612 1360 või
Töötukassa infotelefonile 15501.
Kaili Uusmaa,
kommunikatsioonijuht
Sotsiaalkindlustusamet

Toeta oma metsa!
Tugisüsteem
erametsaomanikule
Mustvee vallas on metsamaad
kokku 42186 hektaril, see on
68% omavalitsuse pindalast.
Metsamaast umbes pool (49%)
on erametsaomanike kätes ja
hallata.
Erametsaomanikke on Eestis
kokku üle 100 tuhande. Suur osa
nendest elab oma metsast kaugel
ning selle seisukorrale igapäevaselt ei mõtle. Riik on aga
aastaid panustanud tugisüsteemi
arendamisse, et metsaomaniku
jaoks metsaotsuste tegemine ja
oma metsa eest hoolitsemine
lihtsamaks teha.
Metsaomanikel on võimalik
erinevate metsakasvatuslike
tööde tegemiseks Erametsakeskusest toetust küsida. Toetatakse
näiteks noore metsa hooldamist
ja metsakahjustuste ennetamist
(toetusvoor juba 5.–25. veebruaril!), metsa uuendamist,
metsamaaparandustöid ja muid
tegevusi.
Erametsakeskusest saab küsida ka hüvitist looduskaitseliste
piirangute eest Natura 2000
alal või sihtkaitsevööndis asuval
erametsamaal.
Kõige olulisem metsatöö
Järgmine toetusvoor on tulemas juba veebruaris, toetust saab
küsida kõige olulisema metsatöö
- noore metsa hooldamiseks. Seda
peetakse mõnikord küll kulukaks,
kuid vaieldamatult kõige olulisemaks metsakasvatuslikuks tööks,
millega määratakse metsa koosseis tulevikus. Hooldatud metsas
on alles jäänud puudel paremad
tingimused kasvamiseks.
Just praegu on noore metsa
hooldamise planeerimiseks aeg
eriti soodne, seda kahel põhjusel.
Esiteks on heade kütte- ja paberipuidu hindade tõttu võimalik
raiest mõningat tulu teenida juba
20-30aastase metsa hooldamisel.
Teiseks on praegu veel olemas
võimalus kuni 30aastase metsa

hooldamiseks toetust küsida.
Tänased maaelu arengukavas
kokku lepitud toetusmeetmed
lõpevad 2020. aastaks. Kas ja
kui palju järgmisel perioodil
Euroopa Liidu vahenditest metsakasvatust toetatakse, ei tea
praegu veel keegi.
Abi metsaühistust
Kui omanikul oma metsas
tegutsedes ja töid planeerides
teadmistest ja ajast puudu jääb,
tulevad appi kohalike metsaomanike endi loodud metsaühistud,
kelle juures tegutsevad ka sõltumatut nõuannet pakkuvad
kutselised metsakonsulendid.
Tavaliselt mittetulundusühingutena tegutsevates metsaomanike ühendustes on olemas
metsatööde planeerimiseks ja
teostamiseks vajalikud teadmised ja kontaktid.
Metsaomanik saab metsaühistust endale vajaliku info ja
juhiseid oma metsa eest hoolitsemiseks, samuti saab seal taotleda
erinevaid metsandustoetusi. Kui
metsaomanikul endal puudub
soov oma metsaga tegeleda, korraldavad metsaühistu spetsialistid kõik vajalikud tööd omaniku
eest ise ära.
Ühistud on järjepidevalt tõstnud metsaomanikele pakutavate
teenuste hulka ja kvaliteeti. Selle
tunnistajaks on ka stabiilselt
kasvav metsaühistuga liitunud
metsaomanike arv, mis ületab
juba 13 tuhandet.
Kõigi metsatoetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda
aadressil eramets.ee/toetused.
Jõgevamaal tegutsevate metsaühistute kohta saab lisainfot
erametsaportaalist aadressil
www.eramets.ee/jogevamaametsauhistud.
Toeta oma metsa!
SA Erametsakeskus
www.eramets.ee
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Mustvee Vallavalitsus
kuulutab välja avaliku konkursi
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on maakondlik arendusorganisatsioon, mis aitab kaasa maakonna terviklikule ja tasakaalustatud
arengule, pakub professionaalset nõustamisteenust ettevõtjatele,
mittetulundusühendustele ning koordineerib kohalike omavalitsuste
ühist ja maakonnaülest arendustegevust. Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.

Sihtasutuse nõukogu kuulutab välja konkursi

JUHATUSE LIIKME LEIDMISEKS
Ootame oma meeskonda inimest, kelle tööülesanneteks on
maakondliku arenduskeskuse igapäevane juhtimine, maakondlike
arendustegevuste elluviimise algatamine ja nendes osalemine ning
erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektide juhtimine.

Tööülesanded:

• sihtasutuse igapäevane juhtimine, jätkusuutliku ning korrektse
töö tagamine, sh. asjaajamise, personalitöö, kommunikatsiooni,
töökorraldus- ja haldusküsimuste ja finantstegevuse korraldamine;
•maakonna arendustegevuste ja -projektide kavandamine, koostamine
ja elluviimine;
• Jõgevamaa omavalitsuste vahelise koostöö korraldamine ja
edendamine, koostöö partnerorganisatsioonidega (kohalikud
omavalitused, ministeeriumid, riigiasutused jne);
• Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ja maakondlike arenguhuvide
esindamine nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus;
• eelnev organisatsiooni juhtimise kogemus;
• head teadmised kohaliku omavalitsuse ja avaliku sektori toimimise
põhimõtetest;
• teadmised EL programmidest ja projektijuhtimise ning - kirjutamise
alased teadmised ja kogemused;
• väga heal tasemel eesti keele ja heal tasemel inglise keele oskus;
• arvuti kasutamise oskus (MS Office programmid);
• väga hea meeskonnatöö-, suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, kõrge
stressitaluvus ja usaldusväärsus;
• B-kategooria juhiluba.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses või avalikus
sektoris ja Jõgeva maakonna tundmine.
Omalt poolt pakume täistööajaga põnevat ja eneseteostust pakkuvat
tööd ning sõbralikku ja toetavat meeskonda.
Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 28. jaanuariks 2019
e-posti aadressil juri.morozov@mustvee.ee järgmised dokumendid:
elulookirjeldus, motivatsioonikiri koos palgasooviga, lühiessee teemal
„Arenduskeskuse ja selle juhi roll Jõgeva maakonna arendustegevustes“.
Kontaktisik: nõukogu esimees Jüri Morozov, tel 5098521. Tööle asumise
aeg esimesel võimalusel.

võtab tööle
VÕRKPALLI TREENERI/HUVIRINGIJUHENDAJA
(koormusega 20 tundi kuus)

JALGPALLITREENERI/HUVIRINGIJUHENDAJA
(koormusega 22 tundi kuus)

SAALIHOKITREENERI/HUVIRINGIJUHENDAJA
(koormusega 16 tundi kuus)

Töökoht asub Mustvee linnas.
Töö sobib õpingute või töö kõrvalt tegemiseks.
Tööle asumise aeg 1. märts 2019. a
Kui oled särasilmne, otsid uusi väljakutseid arenevas
omavalitsuses, omad või oled omandamas või kavatsed seda
lähemal ajal teha, räägid hästi eesti keelt ja valdad vene keelt
suhtlustassandil, ning omad elementaarseid arvutikasutamise
oskusi, siis saada meile oma CV ja motivatsioonikiri (max 1 A4),
hiljemalt 10. veebruariks 2019 meilile:
spordihoone@mustvee .eu
Info: 5362 6995
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KESKKONNASPETSIALISTI

ÜRITUSED

17. jaanuar – 16. veebruar 2019
19. jaanuar kell 14.00

ametikohale

Ametikoha eesmärk on Mustvee valla territooriumil
keskkonnaalase tegevuse koordineerimine, keskkonnakaitselise
tegevuse ja jäätmemajanduse korraldamine ning keskkonnajärelevalve teostamine.

20. jaanuar kell 12.30

Kandidaadilt eeldame:
• Erialast haridust;
• Õigusliku regulatsiooni tundmine haldusmenetluse,
keskkonnakaitse ja keskkonnajärelevalve osas;
• Oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme
ja andmekogusid;
• Head suhtlemis- ja väljendusoskust;
Eesti keele oskust kõrgtasemel, vene keele valdamist
ametialasesuhtluse tasemel;
• B-kategooria juhiluba.

25. jaanuar kell 19.00

Pakume:
• Motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• Võimalust panustada uue omavalitsuse arendamisse;
• Toredat töökollektiivi.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
• Avaldus koos kinnitusega, et puuduvad asjaolud, mis
välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
• CV
• tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvaliﬁkatsiooni või
hariduse kohta.
Tööle asumise aeg: veebruar 2019
Asukoht: Mustvee Vallavalitsus Mustvee linn
Kandideerimistähtaeg: 25. jaanuar 2019
Dokumendid palume esitada e-posti aadressile
info@mustvee.ee.
Lisainformatsioon: Enn Kurg, enn.kurg@mustvee.ee, tel
5340 8942.

Mustvee Vallavalitsus
kuulutab välja avaliku konkursi

VOORE PÕHIKOOLI DIREKTORI
ametikoha täitmiseks

Kandideerijatele esitatavad nõuded:
• vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta
määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja
tugispetsialistude kvaliﬁkatsiooninõuded» § 2 lõike 1nõuetele;
• teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja eelarvelise asutuse
majandamise alustest;
• juhtimiskompetentsus ja -kogemus
• haridusvaldkonnas töötamise kogemus;
• koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda.
Konkursil osalemiseks esitada:
• motiveeritud avaldus koos palgasooviga;
• elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik);
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad
• visioon Voore Põhikooli juhtimisest ja arengust (kuni kaks
A4);
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Tööle asumise aeg: veebruar 2018
Kandideerimise dokumendid palume esitada hiljemalt 22.
jaanuariks 2019 Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu 28,
Mustvee 49603 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile
cv@mustvee.ee. märgusõnaga „Direktori konkurss“
Täiendav info telefonil 505 6797, Raivo Vadi (Mustvee valla
haridus- ja noorsootöö nõunik).

KINNISVARA HOOLDAJA/KLIENDITEENINDAJA

Lumetõrje teostajad 2018–2019
Mustvee valla teedel ja erateedel:

Töökoht asub Mustvee Spordihoones
Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Täistööaeg/osaline tööaeg
Kui sa oled särasilmne, hea suhtleja, oskad nii kõnes kui kirjas
hästi eesti keelt ja vene keelt suhtlustasandil, omad autojuhilube,
omad elementaarseid arvutikasutamise oskusi, oskad teha
ehitus- ja remondiöid, omad tehnilist taipu ning oskad oma
töid ja tegemisi ise planeerida – siis saada meile oma CV ja
motivatsioonikiri (max 1 A4 lk) hiljemalt 10. veebruar 2019,
meilile: spordihoone@mustvee.eu.
Info: 5362 6995

Kasepää piirkond –
AS TREV-2 Grupp, kontakt 515 9083;
Avinurme (Vadi) piirkond – Redang OÜ, kontakt 528 4444;
Avinurme aleviku piirkond – OÜ Päevapoeg, kontakt 514 4222;
Avinurme (Ulvi) piirkond – OÜ Päevapoeg, kontakt 514 4222;
Võtikvere piirkond –
OÜ Päevapoeg, kontakt 514 4222;
Saare (Kääpa) piirkond –
FIE Mati Miil, kontakt 517 5488;
Saare (Voore) piirkond –
FIE Villu Kajaste, kontakt 5251 1665;
Saare (Voore küla) piirkond – Voore Tuletõrje Selts, kontakt 517 5026;
Lohusuu piirkond –
Karusoo OÜ, kontakt 5341 3027;
Mustvee linn –
Mustvee Linnavara OÜ,
kontakt 5309 1198.

20. jaanuar kell 11–12
22. jaanuar kell 19.00

28. jaanuar kell 19.00
3. veebruar kell 14.00
5. veebruar kell 13.00
6. veebruar kell 19.00
8. veebruar kell 19.00
13. veebruar kell 17.00
14. veebruar kell 12.00
16. veebruar kell 10.00

Talvekontsert. Esineb Mustvee
puhkpilliorkester ja naisansambel
„Rodnik”
Rumba tantsukursus
Saare rahvamajas
Kääpa OTT
Kino „Klassikokkutulek 3”
Mustvee kultuurikeskuses
Film „Lõbus perekond”
Kasepää rahvamajas
Film „Johannes Pääsukese
tõeline elu”
Saare rahvamajas
Teater „Lollid” Kasepää ja
Otepää näitetrupp
Voore aktiviseerimiskeskuses
”Noored otsustajad”
paneeldiskussioon
Mustvee kultuurikeskuses
Kontsert. Esinevad Kalle Sepp
ja Mikk Tammepõld
Mustvee kultuurikeskuses
Rakvere teater „See kõik
on tema”
Mustvee kultuurikeskuses
Sõbrapäeva disko
Mustvee kultuurikeskuses
Valla pensionäride
sõbrapäevaüritus
Mustvee kultuurikeskuses
Kalevipoja Uisumaraton
Mustvees

Teade peremehetute ehitiste arvele
võtmise kohta
Jõgeva maakonnas Mustvee vallas on peremehetute ehitistena
arvele võetud:
1) Avinurme alevikus Jaama tee ääres asuv laohoone, mille
omaniku kohta andmed puuduvad;
2) Kõrvemetsa külas asuvad hooned (saun, sara, ait ja ait), mille
viimane teadaolev omanik oli Karl Vaher;
3) Laekannu külas asuv elamu, mille viimane teadaolev omanik
oli Aadu Treilmann;
4) Ulvi külas asuvad hooned (elamu, küün ja kelder), mille
viimased teadaolevad omanikud olid Amanda Paju ja Olga Kukk;
5) Ulvi külas asuv kuivati, mille omaniku kohta andmed
puuduvad.
Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse
või Mustvee valla poolt hõivamise kohta, palume need esitada
kirjalikult kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Mustvee
Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Jõgeva
maakond või info@mustvee.ee

Teade detailplaneeringu kehtestamise
kohta
Mustvee Vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavolikogu
28.12.2018 otsusega nr 85 kehtestati Mustvee vallas Kasepää
külas asuva Metsavahi katastriüksuse (registriosa nr 2184435,
katastritunnus 65701:002:1732, sihtotstarve üldkasutatav maa,
üldpindala 849 m²) detailplaneering.
Planeeringualaks on Kasepää külas Metsavahi katastriüksus
ja selle lähiala. Planeeringuala haarab lisaks Metsavahi
katastriüksusele ka Metsavahi katastriüksuse ja Peipsi järve
vahelist hetkel reformimata riigimaad. Planeeringuala suurus
on ca 3 500 m². Planeeringuala piirneb 14110 Murru-Mustvee
teega. Juurdepääs kinnistule on planeeritud piirnevalt Oti-Ülla
katastriüksuselt.
Metsavahi katastriüksusele ehitusõiguse määramine
elamu ja ühe abihoone püstitamiseks. Detailplaneeringu
lahendus näeb ette Mädaoja peakraavi ehituskeeluvööndi
vähendamise. Looduskaitseseaduse § 40 lõike 4 punkti 2
alusel loetakse ehituskeeluvööndi vähendamist üldplaneeringu
muutmiseks. Kasepää valla üldplaneeringus ei ole Mädaoja
peakraavile kaitsevööndeid määratud. Seoses sellega antakse
detailplaneeringuga võimalus täpsustada kehtivat üldplaneeringut
vajadusel lisades üldplaneeringusse ka Mädaoja peakraavi
kaitsevööndid. Kuigi Metsavahi katastriüksuse detailplaneering
sisaldab Kasepää valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut
Mädaoja peakraavi ehituskeeluvööndi ulatuse osas, on
planeeringulahendus muus osas üldplaneeringus sisalduvate
põhimõtetega kooskõlas.
Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasolevatele
kinnistutele elamu ja abihoone sihtotstarbeline kasutamine antud
asukohas olulist keskkonnamõju. Planeeringuga kavandatavate
ehitiste püstitamine ümbritsevat maastiku ning väljakujunenud
asustusstruktuuri märkimisväärselt ei muuda. Planeeringu
elluviimisel paraneb planeeritava maa-ala ja selle ümbruse
välisilme. Samuti ei kahjusta planeeringuga kavandatav tegevus
kultuuripärandit, inimese tervist ning heaolu ega vara.
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AASTA TEGU 2018
Mustvee vallavalitsus ootab ettepanekuid
AASTA TEGU 2018 tiitli väljaandmiseks.
Ettepanekuid ootame e-postiga: info@mustvee.ee või postiga
aadressil Tartu tn 28 Mustvee linn 25. jaanuarini 2019.
Tiitli ettepanekuid on võimalik hääletada valla kodulehel alates
30.01.2019–10.02.2019
Mustvee valla AASTA TEGU 2018 kuulutatakse välja
20. veebruaril Vabariigi aastapäeva üritusel.
Info: Krista Pint, tel. 5635 7755

Pilet 5.00/3.50 eurot

Veeta OÜ

(Peipsiääre vald, Sääritsa küla)

pakub tööd
AUTOJUHILE

(c-kateg.+ ametik.,
osaline töö kasvuhoones) ja

KASVUHOONETÖÖTAJALE
Info tel 5660 8773

MÄLESTAME DETSEMBRIS
LAHKUNUD VALLAKODANIKKE
HELGO VOODER
AARE HANST
HELGA MÄND
NIKOLAI GORJUŠKIN
HELJU RÖMER
ELMU SALU
ILSE RUMMEL

05.02.1935 – 01.12.2018
12.07.1956 – 04.12.2018
26.03.1930 – 09.12.2018
31.07.1951 – 15.12.2018
11.11.1948 – 24.12.2018
10.12.1955 – 28.12.2018
25.09.1922 – 28.12.2018
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