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Vallavanema veerg
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Mustvees asub maailma ägedaim
kaalumuuseum?
Kui kellelgi peaks kunagi tekkima küsimus, kuidas on ehitatud
enamus Mustvee majapidamisi,
siis vastus on üks – kilo kaupa
kaaludes. Kaaludes Peipsi ääres
kasvatatud kurke nii Eestis kui
Venemaa avarustes, kaubeldes ja
selle eest saadud tasu eest need
majad kerkisidki. Selle kõige
taga oli kogu pere suur töö. Nii et
meie, selle aja lapsed, võime küll
öelda, et kaalud on olnud meie
head sõbrad ja kaaslased. Kaalud
õpetasid meile esimesi matemaatilisi nuputamisülesandeid ja
suhtlemist klientidega. Mustvees
pole perekonda, kellel ei oleks
vürtsikaid lugusid erinevatest
turgudest ja kaaludest. Ja usun,
et enamuses Mustvee majapidamistes üks korralik kaal ka oli.
Ühe väikse osa kaalude ajaloost on kokku kogunud kaalumeister Heino Lubja, keda meie
hulgas kahjuks küll enam ei ole.

Heino tegi oma tööd kirega ja
tema töö vili elab kaalude koguna Mustvees edasi. Aastal 2014
koliti see kogu Heino majast
Mustvee kultuurikeskusesse,
kus asutakse siiani. Kaubakaalud, meditsiinilised kaalud, laua
taldrikkaalud, postikaalud, margapuud jne.
Tahad tutvuda selle ainulaadse kollektsiooniga? Astu
Mustvee kultuurikeskusest läbi
esmaspäevast reedeni 9–17ni.
Kui tahad ka põnevaid lugusid
juurde kuulda või soovid grupiga
tulla väljaspool tavalist tööaega
või puhkepäeviti, siis helista aga
julgesti Laidile tel 5565 0811.

remadki võimalused turismi
edendamiseks võib anda koostöö
Rally Estonia korraldajatega.
15.–18. juulil toimuv Rally Estonia toob võidusõidu ka Mustvee
valla teedele. Teatavasti on see
FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp, mis toob kohale
palju väliskülalisi ja rahvusvahelise pressi.
Seega on, mida 2021. aastal
oodata, ja sündmuseid, millel
osalemist planeerida.
Soovin jõudu ja õnnestumist
korraldajatele ning kordaminekuterohket aastat kogu vallarahvale!
Aivar Lainjärv,
vallavanem

Колонка волостного
старейшины

Aive Tamm,
MTÜ Mustvee Turismikoda

MTÜde toetuste kasutamise aruannete esitamise tähtaeg
saabub 31. jaanuaril 2021
Vastavalt Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste eraldamise korrale on toetuse saajal kohustus esitada toetuse kasutamise lepingus või vallavalitsuse korralduses märgitud tähtajaks (üldjuhul
toetuse saamise järgneval aastal 31. jaanuariks ehk 31.01.2021)
toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande. Aruandele lisatakse kulude eest tasumist tõendavad maksekorraldused või pangakonto väljavõte või sularaha tehingute puhul tšekkide koopiad.
Vallavalitsus võib küsida toetuse saajalt täiendavaid dokumente.

Uus 2021. aasta kannab endiselt märksõna COVID-19. Õnneks on käivitunud vaktsineerimine ja loodame sellest parimat.
Kohalikes omavalitsustes on selle
aasta tähtsamaiks sündmuseks
kahtlemata oktoobris toimuvad
valimised. Esimene valitsemise
periood ühinenud omavalitsustes on läbi saamas ja paljudes
kohtades on esialgsed poliitilised liidud ümber rivistunud.
Mustvee vallas on see toimunud
mitu korda. Loodan, et need vangerdused ei vähenda aktiivsete
inimeste huvi kohaliku poliitika
vastu ja valimistel osaleb palju
tarku ning haritud inimesi, kes
valla käekäigust tõeliselt hoolivad. Tänasest lehest võib lugeja
aru saada, et valimispropaganda
ja -võitlus on juba täie hooga
käima läinud.
Lisaks juba harjumuspärastele
laatadele ja kultuurisündmustele
on maakondliku tasandi 2021
tähtsaim sündmus Mustvees
23. juunil toimuv Jõgevamaa
võidupüha tähistamine ja paraad. Sellega seoses on meile
oodata väärikaid külalisi. Anname endast parima, võtame
neid hästi vastu ja kasutame
võimalust meie piirkonna vastu
suurema huvi ning tagasituleku
soovi tekitamiseks.
Sarnased ja võib-olla suu-

Sama korra järgi ei anta toetust ühendustele, kes on eelnevalt
toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta
aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta.
Palume kõigil ühendustel, kes on 2020. aastal saanud toetust,
esitada vormikohane aruanne 31. jaanuariks 2021.
Kontaktisik:
Julija Artjušenkova – Mustvee vallamaja (Tartu tn 28),
tel 5309 0915, e-post: julija.artjusenkova@mustvee.ee

Ключевым словом нового,
2021 года, по-прежнему является Covid-19. К счастью,
вакцинация уже началась, и
от нее мы ждем максимально
хороших результатов. В органах местного самоуправления
важнейшим событием этого
года, несомненно, являются
октябрьские выборы в местные советы. Первый период
правления в объединившихся
самоуправлениях подходит к
концу, во многих самоуправлениях первоначальные политические союзы перестроились, в волости Муствеэ такое
произошло уже несколько
раз. Надеюсь, что эти рокировки не снизили интереса
активных людей к местной
политике, и в выборах примет
участие множество умных и
образованных людей, действительно не равнодушных к
состоянию дел в волости. По
сегодняшней газете читатель
поймет, что предвыборная
пропаганда уже с шумом началась.
Кроме уже привычных ярмарок и мероприятий в области культуры важнейшим
событием уездного уровня
является празднование Дня

победы и парад, которые
пройдут в Муствеэ 23июня.
В связи с этим мы ждем достойных гостей. Мы сделаем
все от себя зависящее, чтобы
хорошо их принять и воспользуемся возможностью
повысить интерес к нашему
региону и вызвать желание
вернуться.
Такие же, а, может, и более
крупные возможности для
развития туризма может дать
сотрудничество с организаторами Rally Estoniа. Ралли
Rally Estoniа с 15 по 18 июля
пройдет и по дорогам Муствеэской волости. Как известно,
это ралли является этапом
чемпионата мира FIA по авторалли, на которые приедет
много зарубежных гостей и
представителей международных СМИ.
Таким образом, в 2021 году
есть, чего ждать, и событий,
участие в которых планировать. Желаю организаторам
успехов, а жителям волости
– года, богатого на свершения!
Айвар Лайнъярв
волостной старейшина
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Vallavolikogus toimunust detsembris
Mustvee vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele
peremehetute ehitistena Mustvee vallas järgmised
ehitised:
1. Mustvee linnas Kivi tn 4 asuv elamu (ehitisregistri kood
114004189), mille viimane teadaolev omanik oli Tamara
Kauts.
2. Mustvee linnas Kastani tn 36a asuv elamu (ehitisregistri
kood 121350695), mille omaniku kohta andmed puuduvad.
3. Halliku külas Põllu katastriüksusel asuv laut (ehitisregistri kood 121350696), mille omaniku kohta andmed
puuduvad.
4. Ulvi külas Kaalukoja katastriüksusel asuv kaalukoda (ehitisregistri kood 121351005), mille omaniku kohta
andmed puuduvad.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada Mustvee
vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee
vald, Jõgeva maakond 49603 kahe kuu jooksul käesoleva
teate avaldamisest.

Mustvee vallavalitsus teatab Mustvee vallas Omedu külas
asuva Robi kinnistu (registriosa nr 2419935, katastritunnus
65701:002:0489, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneeringu kehtestamisest.
Robi kinnistu detailplaneering kehtestati Mustvee vallavolikogu 16.12.2020 otsusega nr 59.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Robi katastriüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete
püstitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 6132 m².
Robi kinnistu detailplaneering on kehtivat Kasepää valla
üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringuga vähendatakse
Peipsi järve kalda ehituskeeluvööndit Robi maaüksusel 100
meetrilt 50 meetrile, et võimaldada Robi maaüksusele hoonete
rajamist.
Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasolevatele
kinnistutele üksikelamu ja abihoonete 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.
Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Mustvee valla
veebilehel aadressil https://mustveevald.kovtp.ee

Mustvee vallavalitsus kutsub kõiki fotograafia
huvilisi võtma osa fotokonkursist „Aastaring Mustvee vallas”, et jäädvustada Mustvee valla inimesi,
looduskauneid kohti ja objekte.
Fotokonkurss kutsub üles kõiki märkama Mustvee valda.
Mustvee vallas on inimesi, loomi, linde, veekogusid, metsi,
mõnusaid matkaradu, imelisi päikesetõuse ja -loojanguid. On,
mida näha, kuulata ja avastada. Soovime, et leiad üles selle
miski, mida Mustvee vallas eelkõige märkamist, tutvustamist,
väärtustamist ja ka kaitsmist väärivaks peate.
Fotokonkursile on osalema oodatud kõik, kes Mustvee valda
kalliks peavad ja/või siinset elu jäädvustada soovivad, sõltumata
taustast ja kogemusest.
Konkurss toimub ajavahemikul 25. jaanuar – 31. detsember
2021 ning võitjad kuulutatakse välja jaanuaris 2022.
Konkursi tingimused on nähtavad alates 25. jaanuarist Mustvee valla kodulehel: mustveevald.kovtp.ee/

Mustvee Valla Teataja ilmub 19.01, 16.02, 12.03., 20.04.,
18.05., 15.06., 17.08., 21.09., 19.10., 16.11, 14.12 2021. aastal üks
kord kuus koos ajalehega Vooremaa.
Info Krista Pint, e-post: krista.pint@mustvee.ee

16. detsembril toimus Kääpal
Mustvee vallavolikogu 42 istung.
Volikogu koosseisus on toimunud muudatused. Aleksei
Männiste on peatanud oma
volikogu liikmelisuse 3 kuuks,
tema asemele on volikogusse
määratud Mari-Liis Tikerperi.
Alates 1. detsembrist lõppesid
asendusliikme Raldo Loritsa
volitused, vallavolikogu liikmena
jätkab German Bestšastnõi.
• Toimus Mustvee valla
eelarvestrateegia 2020–2024
2. lugemine.
Arendusnõunik J. Artjušenkova andis ülevaate tehtud
muudatustest.
Mustvee valla eelarvestrateegia 2020–2024 teine lugemine
lõpetati ja Mustvee valla eelarvestrateegia 2020–2024 võeti
vastu 12 poolthäälega.
• Mustvee vallavolikogu võttis
16 poolthäälega vastu Mustvee
valla 2020. aasta III lisaeelarve.
Lisaeelarve tulud on 152 649 €
ja kulud 137 338 €. Investeerimistegevuse tulud on 116 151 €
ja kulud 131 462 €.
• Toimus Mustvee valla 2021.
aasta eelarve 1. lugemine.
Peale esimest lugemist suunatakse Mustvee valla 2021. aasta
eelarve eelnõu ettepanekute ja
seisukohtade esitamiseks volikogu komisjonidele, seejärel
vallavalitsusse, kes esitab selle
uuesti volikogule vastuvõtmiseks. Esimene lugemine lõpetati
14 poolthäälega.
• 20 poolthäälega kinnitati
Mustvee vallas Omedu külas
asuva Robi kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on hoonete rajamiseks ehituskeeluvööndi
vähendamine 100 meetrilt 50
meetrile.
• 19 poolthäälega võeti vastu
otsus isikliku kasutusõiguse
seadmiseks Lohusuu alevikus
Avinurme tee 18 kinnistule Mustvee valla kasuks, kuhu rajatakse
jalg- ja jalgrattatee.
• 20 poolthäälega võeti vastu

otsus „Vallavara võõrandamine“.
Mustvee vallale kuulub Võtikvere külas Pumbamaja kinnistu,
millel asub puurkaev. Kinnistu
on tunnistatud peremehetuks
ning võetud valla omandisse.
Kinnistu omandamiseks on tehtud taotlus.
Kinnistu võõrandatakse enampakkumise korras, alghinnaks on
maa maksustamishind.
• 20 poolthäälega võeti vastu
otsus „Peremehetute ehitiste
väljaselgitamine“ Peremehetute ehitistena võetakse arvele
maaüksused Kivi tn 4 ja Kastani
tn 36a Mustvee linnas, Halliku
külas asuv laut ja Ulvi külas asuv
kaalukoda. Hooned on seisnud
aastaid tühjana, pärimismenetlusi ei ole tehtud.
• 18 poolthäälega võeti vastu
otsus „Arvamuse andmine Otsa
liivakarjääri keskkonnaloa nr
JÕGM-038 kehtivusaja pikendamise taotluse kohta“.
Maanteeamet on taotlenud
keskkonnaametilt Otsa liivakarjääri keskkonnaloa pikendamist.
Tulenevalt seadusest on keskkonnaamet küsinud selle kohta
kohaliku omavalitsuse arvamust.
• 17 poolthäälega võeti vastu
otsus „Audiitori määramine“.
Vallavalitsus korraldas hanke
Mustvee valla 2020–2022 konsolideerimisgrupi majandusaasta
aastaaruande auditeerija leidmiseks. Soodsaima pakkumuse
esitas Audiitorbüroo ELSS OÜ
• 15 poolthäälega kinnitati
vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjoni muudatus.
Muudatuse järgselt on Mustvee vallavolikogu arengu- ja
eelarvekomisjoni esimees Hannes Soosaar, aseesimees Sergei
Uleksin, liikmed: Aivar Saarela,
Verner Mölder, Tarmo Tomson,
Seliin Lisett Tomson, Ülle Rosin,
Andri Plato ja Krista Pint.
• 18 poolthäälega muudeti Mustvee Vallavolikogu
28.02.2018 otsus nr 18 „Esindajate nimetamine Mustvee valla

haridusasutuste hoolekogusse”,
kus koolipidaja esindajaks Avinurme gümnaasiumis nimetati
Ants Rummel, eelnevalt oli
Aleksei Männiste.
• 12 poolthäälega otsustati
ühekordse lisatasu maksmine
vallavanem Aivar Lainjärvele
• Vallavalitsuse infos vallavanem A. Lainjärv COVID-19
haiguse levikust Mustvee vallas,
volikogu liikme poolt esitatud
eelnõudest.
Volikogu esimehe kokkuvõte möödunud aastast:
Mööduval aastal oli nii kordaminekuid kui ka tagasilööke.
Veebruaris peatas volitused
volikogu esimees Aivar Saarela.
12. märtsil kehtestati vabariigis eriolukord seoses koroonaviiruse COVID-19 levikuga,
koolid läksid distantsõppele,
raamatukogud, kultuurimajad,
spordihooned suleti, suured
rahvakogunemised olid keelatud. Vallavanema eestvedamisel
moodustati kriisikomisjon, mis
käis koos kord nädalas, tänu sellele tulime viirusega hästi toime.
Märtsis volikogu istungit ei
toimunud, aprillikuu istung ja
mõnede komisjonide koosolekud
toimusid veebi vahendusel.
Aprillikuus esitas vallavanem
Märt Kraft lahkumisavalduse ja
tema asendajaks määrati abivallavanem Koit Prants.
Sotsiaaldemokraatlik erakond,
Reformierakond ja valimisliit Uus
Laine moodustasid 20. mail Mustvee valla juhtimiseks aastateks
2020–2021 uue koalitsiooni.
Uue koalitsiooni poolt valiti
3. juunil vallavanemaks Aivar
Lainjärv, kes asus tööle 26.
juunil.
Volikogu koosseisus on toimunud mitmeid muudatusi. Oma
volikogu liikmelisuse on peatanud mitu volikogu liiget.
Opositsiooni poolelt on pidevalt kuulda kriitikat valla arengu
kohta, aga nende ülesanne ongi

kritiseerida. Mina selle kriitikaga
ei nõustu, meie vallas on selle
aasta jooksul palju tehtud. Valminud on mitu objekti: Kalevipoja
muuseum, Kasepää-Mustvee
kergliiklustee, ÜVK Kasepää II
etapp.
ÜVK Kasepää II etapi ehitus
ei sujunud nii ladusalt nagu
oli plaanitud, põhjuseks oli
alltöövõtja, kes ei järginud ehitusnorme, aga novembrikuus
sai teedele ka asfaltkate peale ja
objekt on tänaseks valmis.
Saare piirkonnas käib KääpaVoore vee- ja kanalisatsioonivõrgu renoveerimine, septembris
alustati Voore kooli renoveerimisega, Mustvee sadama lõunamuuli ehitus käib suure hooga,
jaanuaris peaks objekt valmis
saama.
Riigi poolt majanduse elavdamiseks antud 410 000 eurot
otsustasime anda Avinurme ja
Lohusuu piirkonda kergliiklusteede ehituseks.
ÜVK Kasepää III etapi taotlus
jäi kahjuks rahuldamata, aga
märtsikuus avaneb uus taotluste
voor ja siis proovime uuesti.
2020. aastal võttis vallavolikogu vastu 67 otsust ja 11 määrust.
Edukat aasta jätku ja head
tervist soovides,
Ülle Rosin,
volikogu esimees

Kaunist alanud aastat, hea kultuurisõber!
Uus aasta, palju on sul teid ja
radu,
sa ole kõigi võimaluste maa.
Kõik su päevad on me enda jagu
ja mis me nendest teeme –
see meist saab.
Ta on möödas ... see 2020.
Õppimiste, muudatuste, meie
kõigi jaoks pöördumatu aasta.
Astusime suurte ootustega uude,
lootes, et kõik halb jäi sinna,
eelmisesse.
Ka kultuurirahvas astub uude
aastasse uute lootustega. Vanajumal on meile kinkinud kauni
talve ja selle nautimise kõrval
liiguvad meie mõtted alanud
kultuuriaastas. Mis meil siis lähiajal plaanis?
Selle aasta avaüritusena alustasime 13. jaanuaril, vana-aastaõhtul vana kalendri järgi. Kaunid
laulud naisansamblilt Rodnik
tegid südame väga soojaks.
Meie suured ruumid võimaldavad ürituste korraldamisel piisavat hajutatust, ometigi oleme
aastale vaadates paljud asjad õue
planeerinud. Ja niimoodi ootame
teid juba 30. jaanuaril Mustvee
sadamasse, kus toimub kogupereüritus „Peipsi jääpidu”. Usun,
et põnevaid tegevusi leiavad
sealt kõik ja võimalus värskes
õhus talverõõme nautida on
garanteeritud.
Veebruarikuu 11. kuupäeval
ootame kõiki oma maja sõpru

endale külla, sest Mustvee kultuurikeskus tähistab 60. aasta
juubelit. 11. veebruaril 1961
avati Mustvees äsjavalminud
kultuurimaja. Seda suurt rõõmusündmust kajastati, kohal
oli isegi ETV. Meiegi tähistame
juubelit avamisega samal päeval,
ikka mõeldes hajutatusele.
Veebruarikuu toob veel sõbrapäeva laada koos vahvate
laadaliste, esinejate ja lastealaga.
Vabariigi aastapäeva volikogu
esimehe ja vallavanema vastu-

võtt traditsioonilisel kujul toimuda ilmselt ei saa, aga sellest
peagi lähemalt.
Märtsikuus kolime naistepäevaks ikka jälle õue, kultuurikeskuse parki. Jälgige reklaami!
Aasta suurematest sündmustest on tulemas Mustvee linna
jaanipeod, linna päevad ja suvelaat juuli teisel nädalavahetusel,
vaimuliku muusika festivali nädal augustis. Lisaks kontserdid,
teatrietendused ja palju põnevat
veel. Vähemalt niimoodi oleme

me planeerinud. Kuidas kõik
toimuma saab, näitab aeg.
Südame teeb soojaks, et majas
põlevad jälle õhtuti tuled, kõlab
laul ja muusika ning ringid on
alustanud peale pikka pausi
tööd.
Toetagem üksteist, olgem koos
lähedastega ja tulge ikka meile
ka, kultuuriampsu saama.
Meie igatahes oleme valmis
ja ootame.
Laidi Zalekešina
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Kalevipoja Koda aastal 2020
Ja läbi ta saigi. See oli üks
äraütlemata põnev aasta. Kalevipoja Koja jaoks oli see ka väga
tähtis aasta. Nimelt lõpetasime
muuseumi renoveerimise, mis
kestis kokku 3 aastat. Kogu ettevalmistus algas aga juba aastal
2008, nii et 12 aasta töö sai nüüd
ilusa punkti.
Avasime Kalevipoja muuseumi
uuendatud kujul 4. juulil kogu
rahvale ja võime uhkusega öelda,
et vana ja väärikas koolimaja
sai vähemalt 100 aastat eluiga
juurde. Hoiame seda hoonet
nagu oma kodu ja kasutasime
selle kordategemisel ning sisustamisel oma ala professionaale.
Tänu sellele võime julgelt öelda,
et oleme konkurentsivõimelised
teiste muuseumidega ja suudame pakkuda põnevust igas
vanuses kliendile.
Lisaks muuseumile kuulub
piletihinna sisse ka mänguhoov,
kus saab ülisuure platsi peal
hullata nii palju kui süda lustib.
Seal asuvad Kalevipoja puidust
tööriistad ja mänguasjad, mille
otsas saab ronida, kiikuda, liugu
lasta, hoogu teha, sisse astuda
jne. Lisaks on mänguhoovis
kaks palkmaja, kuhu oleme
paigutanud koduloonäituse.
Kes soovis, sai meie juures suvel
piknikku pidada või grillida, küla
peal orienteeruda või minna jõe
äärde mõõka otsima. Lisaks sai
seikluspargis 7 päeva nädalas
kõrg- või madalrada avastada või
korvpalliplatsil palli korvi visata.
Pered tulidki terveks päevaks ja
nautisid meie juures kõike, mida
meil pakkuda oli. Ja see ongi olnud meie eesmärk, et kõigil oleks
huvitav ja saaks teha erinevaid
tegevusi. Ühel ilusal päeval on
meil siin ka kohvik või toidukoht,
et saaks vahepeal ka midagi suhu
pista, kui kõht tühjaks läheb.
Juulis-augustis külastas muuseumi üle 3700 huvilise, mis on
esimese suve kohta väga hea
tulemus. Kui aastal 2021 saavad
ka välisturistid Eestisse tulla, on
numbrid kindlasti hoopis teised.
Aga tänu sellele, et meile tulid
suve lõpus külla ühe Tartu kõrgkooli välistudengid, saame oma
külastajate koduriikide hulka
lisada ka sellised maad nagu

Türgi, Sloveenia, Iraan, Egiptus, Portugal, Tšehhi, Holland,
Rumeenia, Valgevene, Pakistan,
Hispaania, Poola, Prantsusmaa,
Saksamaa, Soome, Läti ja Venemaa.
Meie jaoks olid piirangud
heaks võimaluseks alustada
rahulikus tempos ja loksutada
kõik paika, et asi sujuks. Meie
meeskonnaga on liitunud väga
tublid noored, kes iga päev
annavad endast parima, et meie
kliendid lahkuksid muuseumist
või seikluspargist emotsiooni
võrra rikkamana.
Keda hirmutab sõna „muuseum“, siis ärge laske ennast
sellest sõnast häirida. Meie kohta
on kliendid öelnud pigem elamus- või avastamiskeskus. Ja kes
veel pole meie juurde jõudnud,
siis tulge julgelt! Veebruaris on
Kultuuriteel tulemas muuseumite kuu, kus tehakse erinevaid
kampaaniaid, pakutakse lisateenuseid ja tehakse ühispakkumisi.
Kalevipoja muuseum on ka osa
Kultuuriteest ja juba varsti saame
oma Facebooki lehel teid ka kurssi viia, mis täpsemalt tulemas on.
Sel aastal on meil tõeline talv
ja meie juures saab seda täiel rinnal nautida, sest kohe muuseumi
kõrval on Kalevipoja mõõtu kelgumägi ja külmakraadidega ka
uisuväli. Lisaks on meil esimest
aastat majad valgustatud ka öisel
ajal. Tulge lihtsalt uudistama,
kuidas see õhtupimeduses välja
näeb.
Kuna kool on taas alanud ja
piirangud leevenenud, siis on
meile külla oodatud igas vanuses kooligrupid, kellele kehtib
soodushind ja giiditeenus on
neile kevadeni tasuta. Kuna detsembris ei saanud grupid enam
liikuda, siis muutsime jõulumaa
ümber Siili talvemaaks. Kes veel
soovib, saab jaanuaris tulla meile
talvemaale. Sobib nii kooli- kui
lasteaiagruppidele. Või miks mitte ka täiskasvanutele ja pimedas
laternatega. 1,5 tundi seiklust
mänguhoovis, lumises metsas
ja rahvamajas. Näeme oma teekonnal lambaid, jänkusid, teeme
siilile kasuka, otsime üles metsast põnevad kohad, keedame
lõkkel teed ja joome seda. Viime

metsloomadele süüa, mängime
mõned põnevad mängud ja kaunistame siili piparkooke.
Jaanuaris alustame taas huvitegevusega. Esmaspäeviti kell
19.30 jooga, 19. jaanuaril keraamikaring, neljapäeviti kell
19 segakoor Serviti kooriproov,
pühapäeviti naiste käsitööring.
Kui tekkis huvi mõne tegevuse
vastu, anna julgelt teada ja
saame täpsemalt kokku leppida.
Veebruaris on ootamas 14.02.
sõbrapäev ja 16.02. vastlapäev.
Ja muidugi meie riigi sünnipäev.
Annika Oras,
SA Kalevipoja Koja
juhatuse liige

Jõulukuu Lohusuus
Käes on uus aasta ja aeg on
heita pilk sellele, kuidas saime
hakkama ürituste korraldusega,
kui riigis oli kehtestatud palju
erinevaid piiranguid. Õnneks
väikestes maakohtades ei ole
nakatumisoht nii suur kui ehk
suuremates avalikes ruumides
ja seega õnnestus meil oma traditsioonilised üritused siiski korraldada, kuigi harjumuspärasest
veidi teistsugusel kujul.
Jõuluüritused algasid I advendiga ning seda nii koolis
kui külas. Kiriku juures toimus
I advendiküünla süütamine,
millele järgnes Avinurme meeskoori kontsert ja ühine piparkoogisöömine kirikuaias. Kool
ja lasteaed on traditsiooniliselt
tähistanud advendihommikuid
ja nii ka sel aastal. I advendil
süütasime küünla ja laulsime
ühiselt, II advendil kaunistasime
koolimaja ning III advendil kaunistasime jõulukuuske. Kuusk
sai sel aastal eriliselt kaunis!
Vaatamata sellele, et viimane
koolinädal toimus distantsõppel,
õnnestus meil nihutada jõulupidu planeeritust nädala võrra et-

tepoole ja nii saime ühiselt siiski
ka jõulupidu pidada. Hommikupoole küpsetasid õpilased piparkooke, söödi koos jõululõunat
ja pärastlõunal esitati väikene
kontsert, mis filmiti üles ja mida
video vahendusel said hiljem ka
lapsevanemad nautida. Lasteaia
jõulupidu toimus koos vanematega, kuid saali olid lubatud
vaid vanemad, istuti hajutatult
ja maskides. Sellegipoolest olid
kõik väga tänulikud, et said oma
laste esinemistele kaasa elada.
Nii nagu eelmisel aastal, oli ka
sel aastal Lohusuu vabaajakeskuses avatud kingituba. Osta sai nii
kohalikku käsitööd kui ka hoidiseid. Kingituba oli avatud terve
nädala ning loodetavasti leidis
igaüks sealt midagi kingikotti.
Kuna lahtiolekuaeg oli pikk, siis
ei tekkinud ka olukorda, kus liiga
paljud inimesed oleksid korraga
kingituba uudistamas.
Kuigi suuri jõulupidusid ja
koosviibimisi ei toimunud, sai
pühade ajal oma sammud jumalakotta ikkagi seada. Lohusuu
kirikus toimusid jumalateenistused nii jõulude ajal kui aastava-

hetusel, jutlustas Eenok Haamer.
Kuigi aasta on olnud raske,
on hea meel, et jõulupühi sai

siiski tähistada traditsioonilises
võtmes, kuigi väiksemate osalejate arvuga ja reeglitest kinni

pidades. Loodame, et järgmisel
aastal hakkab elu vaikselt jälle
tavalisemasse rütmi minema

ja saame kõiki armsakssaanud
üritusi tähistada. Kaunist alanud
aastat ja püsigem terved!

4

Nr 1 (33) Jaanuar 2021

Mustvee Valla TEATAJA

Teede talihoolduse korraldamine Организация зимнего ухода за дорогами
Mustvee vallas 2021. aasta talvel в Муствеэской волости зимой 2021 года
1. Lumetõrje teedelt toimub
peale intensiivse lumesaju või
tuisu lõppu ning mõjuval põhjusel erikorralduse alusel. Vajadusel tuleb peale lumesadu
ning tuisku teha lumetõrjet ka
öösel. Teedel, kus toimub õpilaste vedu, peavad lumetõrje
tööd olema lõpetatud enne bussi
läbisõiduaega, ülejäänud teede
puhastamiseks on aega kuni 36
tundi lumesaju või tuisu lõpust.
Teed puhastatakse lumest mõlemal suunal, samuti kõrvalteedele
mahasõidud.
2. Korraldatud hangete tulemusena teenindab Kasepää
piirkonda FIE Urmas Treial, Avinurme Vadi piirkonda Hansura
OÜ, Avinurme Ulvi ja Võtikvere
piirkonda ja Avinurme aleviku
OÜ Päevapoeg, Lohusuu piirkonda Woodline OÜ, Mustvee linna
piirkonda Mustvee Linnavara
OÜ, Voore piirkonda Taumar
Palkmajad OÜ ja Kääpa piirkonda FIE Mati Miil.
Tehnikaga seotud rikete või
muude probleemide tekkimisel
võib toimuda töökorralduslike
muudatusi.
3. Lumetõrje avalikel kohalikel
teedel toimub valla eelarvest.
Avalikeks kohalikeks teedeks on
teed, mis on valla omandis või
mille kasutamiseks on eratee
omanikuga sõlmitud lepingud

tee avalikuks kasutamiseks.
4. Lumetõrje avalikult erateelt
ja kohalikult teelt taluni toimub
vastavalt eelnevale kokkuleppele, milles tellija, eratee omanik
või esindaja, avaldab selleks
soovi.
4.1. Lumetõrjet tehakse tingimusel, et töövõtjal on võimalik
tulenevalt tee laiusest ja reljeefist
tööd teha. Takistuste (teeäärne
võsa, suured kivid ja muud takistused tee ääres) kõrvaldamise
korraldab tee omanik.
4.2. Nimetatud lumetõrjeteenus on mõeldud võimaluse loomiseks taluni/elumajani
jõudmiseks, mitte talu õueala
lumest puhastamiseks.
5. Lumetõrjumisel on suureks
abiks kui maaomanikud eelne-

valt märgivad tee truupide ja
ülesõidukohtade asukoha.
Vallatee talihooldeks peab teemaaga külgneva maa omanik või
kasutaja võimaldama teemaaga
külgnevale maale lumevallide
ja -kraavide rajamist tuisklume
tõkestamiseks ning lume paiskamist väljapoole teemaad kui
nimetatud tegevus ei kahjusta
maa omaniku või kasutaja vara
ega takista juurdepääsu tema
elukohale ja kinnisvarale.
6. Ettevõttete territooriumil
tagab lume koristuse ettevõte
oma vahenditega.
Aare Uleksin,
Mustvee Vallavara

Lumetõrje tegijad aastal 2021
Mustvee valla teedel ja erateedel
Kasepää piirkond, FIE Urmas Treial, tel 510 5066.
Avinurme-Vadi piirkond, Hansura OÜ tel 5843 3336.
Avinurme-Ulvi, Võtikvere ja Avinurme aleviku piirkond,
OÜ Päevapoeg tel 514 4222.
Lohusuu piirkond, Woodline OÜ tel 524 5427.
Mustvee linna piirkond, Mustvee Linnavara OÜ, tel 5309 1198.
Voore piirkond, Taumar Palkmajad OÜ, tel 5345 1666.
Kääpa piirkond, FIE Mati Miil, tel 517 5488.

1. Уборка снега с дорог происходит после окончания интенсивного снегопада или вьюги
и по иной весомой причине на
основании специального распоряжения. При необходимости
уборку снега после снегопада
или вьюги следует производить
также ночью. На дорогах, по которым перевозят учеников, работы по уборке снега должны быть
завершены до времени проезда
автобуса, на очистку остальных
дорог имеется до 36 часов после
окончания снегопада или вьюги.
На дорогах от снега очищаются
обе полосы, а также съезды на
окольные дороги.
2. По результатам проведенных
тендеров район Касепяэ обслуживает FIE Urmas Treial, район
Авинурме-Вади – Hansura OÜ,
район Авинурме Ульви и Вытиквере, а также поселок Авинурме
– OÜ Päevapoeg, район Лохусуу
– Woodline OÜ, район города
Муствеэ – Mustvee Linnavara OÜ,
район Вооре – Taumar Palkmajad
OÜ и район Кяэпа – FIE Mati Miil.
В случае неисправности техники

или других проблем могут происходить изменения в организации
работы.
3. Уборка снега на общественных производится за счет волостного бюджета. Общественными
являются дороги, находящиеся
в собственности волости, или
для использования которых с
собственником частной дороги
подписаны договоры на общественное использование дороги.
4. Уборка снега с общественной частной дороги и местной
дороги до хутора происходит по
предварительному соглашению,
в котором заказчик, собственник
частной дороги или его представитель выражают соответствующее пожелание.
4.1. Уборка снега производится
при условии, что у подрядчика
имеется возможности выполнения работы, исходя из ширины
дороги или рельефа. Устранение
препятствий (придорожный кустарник, большие камни и другие
препятствия у дороги) организует собственник дороги.

4.2. Указанная услуга по уборке
снега предусмотрена для создания возможности доехать до ближайшего хутора/жилого дома, но
не для очистки от снега двора.
5. Большую помощь проведению уборки снега окажут собственники земли, если предварительно отметят местонахождение
мостков и переездов.
Для зимнего ухода за волостной дорогой собственник или
пользователь соседствующей
с поверхностью дороги земли,
должен на земле, граничащей с
придорожной полосой, позволить создание снежных завалов
или канав, чтобы препятствовать
метельному снегу, и выбросы
снега за пределы придорожной
полосы, если такая деятельность
не препятствует проходу к его
месту жительства или недвижимости.
6. На территории предприятия уборку снега обеспечивает
предприятие собственными
средствами.
Ааре Улексин
Mustvee Vallavara

Veendu oma aadressi ja
postkasti korrektsuses
Selleks, et Eesti Post saaks
kõik pakid ja kirjad kohale tuua,
peab saadetistel olema märgitud õige ja ajakohane aadress.
Kui aadress on vale, siis võib
saadetise õigele aadressile toimetamine olla postikulleri jaoks
väga keeruline või lausa võimatu
ning saadetis suunatakse tagasi
saatjale. Õige aadressi kontrollimine uute tellimuste puhul on
eriti oluline, kui teie piirkonnas
on hiljuti toimunud aadresside
muutmine või määramine kohaliku omavalitsuse poolt.
Samuti on saadetiste kohaletoimetamisel oluline, et kliendi
postkast oleks õigesti märgistatud, hõlpsasti leitav ning heas
seisukorras. Eestis on ligikaudu
600 000 postkasti, mille hulgast
paljud ei vasta nõuetele või on
õigesti märgistamata ja teevad
kirjakandja töö raskeks ja ajakulukaks.

Korrektne postkast, mis on ka
hästi märgistatud teeb kirjakandja töö lihtsamaks ja aitab tellitud
saadetistel postkasti kiiremini
jõuda. Postkasti asukoha juures
peaks jälgima, et sellele oleks
tagatud aastaringne ligipääs ja
et tee postkastini ning postkasti
alune oleks takistustest vaba
(lumi, jää, jalgrattad, lapsevankrid, suusad jne).
Oluline on ka, et postkast ning
maja oleks korralikult nime või
numbriga tähistatud, sest tähistamata postkasti ei pruugi oodatud saadetised kohale jõuda.
Õige postkast on tähistatud maja
numbri ja tänava nimega või talu
nimega või korteri numbriga. Samuti peaks postkast olema lukustatav, ilmastikukindel ja piisavalt
suur (minimaalsed mõõtmed
25x35x6 cm) ja piisavalt suure
avaga (23x3 cm).
Kiiremale postikandele aita-

vad kaasa ka grupipostkastid.
Grupipostkast tagab postikullerile aastaringse ligipääsu ning
elanikele seeläbi aasta ringi
püsiva postiteenuse. Lisaks aitab
grupipostkast postil inimesteni
kiiremini jõuda, sest postikuller
saab nii korraga täita kõikide
ümberkaudsete majade postkastid. Seetõttu sõltub grupikastide
arvust terve kogukonna posti
kohaletoimetamise kiirus. Grupipostkasti saab tellida Omniva
kodulehelt: www.omniva.ee/
grupipostkast.
Ligi tuhandet postkasti teenindav kirjakandja ei püsi kaua
tervena, kui tee postkastide juurde on vesine, jäine või lumine.
Seetõttu paneb Eesti Post talve
lähenedes kõigile südamele, et
inimesed oma postkasti ümbrused korras hoiaks.
Eesti Post

Veebruaris toimub Kultuuritee muuseumite kuu, millest võtavad osa
kõik Jõgevamaa muuseumid, lisaks Eesti Rahva Muuseum, Jääaja Keskus
ja Eesti Piimandusmuuseum
Kultuuritee kontseptsiooniga
tuli Jõgevamaa Tourest turismimessil esimest korda välja
aasta tagasi. Kultuuritee on läbi
Jõgevamaa kulgev turismimarsruut. Kui alustada liikumist
Jõgevamaa suunas Tartust Eesti
Rahva Muuseumi juurest, saab
esimesena uudistada peipsiäärset vanausuliste külaelu ning
eripärast kultuuri, sõita samal
postiteel, mida mööda liikusid
kunagi riigivalitsejad teekonnal
Peterburist Euroopasse, uurida
meie esivanemate asustuse jälgi,
nautida eripalgelist loodust ning
saada osa mõisaromantikast.
Kultuuriteel on mugav kulgeda
Navicup’i kaardi abil.
Hetkel oleme muuseumite täpsustamas veebruarikuist ajakava,
kuna veebruarisse jäävad nii
sõbrapäev, vastlapäev kui ka EV
103. Kui suuremad muuseumid
on avatud iga päev, siis osaleb
ka muuseume, kes ekstra ennast
Kultuuritee kampaania raames
mõneks päevaks avavad.
Mustvee valla muuseumitest

on esindatud Kalevipoja muuseum, Peipsimaa muuseum,
Peipsi Järve Elu tuba, Mustvee
vanausuliste koduloomuuseum,
Kaalumuuseum. Kõige suurem
uus üllataja Jõgevamaalt tuleb
ka Avinurmest Mustvee vallas,
kus on tegevust alustanud veebimuuseum Avinurme Ajavakk.
Kultuuritee ootab huvilisi
kulgema koos pere või sõpruskonnaga, et saada osa rikkast
kultuuripärandist, mis on meid

kõiki tänapäeva toonud!
Soovitame laadida telefonisse
Navicup äpi ja tutvuda sealse
Kultuuritee kaardiga.
Vaata lähemalt: kultuuritee.
ee/muuseumitekuu
www.facebook.com/Kultuuritee
Eveli Jürgenson
SA Jõgevamaa Arendusja Ettevõtluskeskuse
turismiarendusjuht
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Vallavolikogus ja vallavalitsuses
Vallavolikogus 16. detsembril
Istungist võttis osa 20 volikogu
liiget
• Lõpetati Mustvee valla eelarvestrateegia 2020–2024 teine
lugemine ja võeti vastu Mustvee
valla eelarvestrateegia aastateks
2020–2024
• Võeti vastu Mustvee valla
2020. aasta III lisaeelarve
• Toimus Mustvee valla 2021.
aasta eelarve esimene lugemine
• Kehtestati detailplaneering
Omedu külas Robi kinnistul
• Seati isiklik kasutusõigus Lohusuu alevikus Avinurme tee 18
• Otsustati vallavara võõrandamine Võtikvere külas Pumbamaja katastriüksusel
• Otsustati peremehetute ehitiste väljaselgitamine Mustvee
linn Kivi tn 4, Tartu tn 36a; Halliku küla laut ja Ulvi kaalukoda
• Otsustati arvamuse andmine
Otsa liivakarjääri keskkonnaloa
nr JÕGM-038 kehtivusaja pikendamise taotluse kohta
• Otsustati audiitori määramine

• Kinnitati arengu- ja eelarvekomisjoni koosseis
• Otsustati Mustvee vallavolikogu 28.02.2018 otsuse nr 18
„Esindajate nimetamine Mustvee
valla haridusasutuste hoolekogusse“ muutmine
• Otsustati vallavanemale
lisatasu maksmine
• Informatsioon
Vallavalitsuses 8. detsembril
• Valla kriisikomisjoni informatsioon ja ettepanekud
täiendavate piirangute kehtestamiseks
Vallavalitsuses 10. detsembril
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
• Otsustati Mustvee vallavalitsuse 26.08.2020 korralduse
nr 563 „Tugiisikuteenuse rahastamine“ muutmine
• Otsustati laenuandja kinnitamine
• Vallavolikogu määruse eelnõu “Mustvee valla 2020. aasta

III lisaeelarve” tutvustamine
• Vallavolikogu määruse eelnõu “Mustvee valla eelarvestrateegia 2020–2024” tutvustamine
• Mustvee vallavolikogu määruse eelnõu „Mustvee valla 2021.
aasta eelarve“ tutvustamine
• Otsustati jäätmevaldaja
vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati vallavalitsuse seisukoha andmine Keskkonnaameti otsuse eelnõule „Keskkonnamõju hindamise algatamata
jätmine”
• Otsustati vallavalitsuse seisukoha andmine Keskkonnaameti reoveekeskkonnariskiga
tegevuse registreeringu eelnõule
• Otsustati hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande kinnitamine
• Otsustati projekteerimistingimuste väljastamine Mustvee
linn Jõe tn 29a elamule
• Väljastati ehitusload Mustvee linn Marja 2 garaažile ja Lae-

kannu küla Kubjara puurkaevule
• Väljastati kasutusload Mustvee rannapromenaadile koos
tänavavavalgustusega, jalg- ja
jalgrattateele koos tänavavalgustusega ja jalg- ja jalgrattateele
• Otsustati maa sihtotstarbe
muutmine
• Otsustati katastriüksuse
lähiaadressi muutmine
• Otsustati kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamine
• Vallavolikogu otsuse eelnõu
„Peremehetute ehitiste väljaselgitamine” tutvustamine
• Vallavolikogu otsuse eelnõu „Vallavara võõrandamine”,
Võtikvere küla Pumbamaja tutvustamine
• Mustvee Vallavara informatsioon lumetõrje lihthanke
tulemuste kohta
Vallavalitsuses 17. detsembril
• Väljastati ehitusluba Änniksaare külas Kopra kinnistule
puurkaevu rajamiseks
• Väljastati kasutusluba Võ-

Hajaasustuse programm 2021

Программа рассредоточенного расселения 2021 г.

Mustvee vald jätkab hajaasustuse programmis osalemist ka
2021. aastal. Taotluste vastuvõtt
algab 1. veebruaril ning taotluste
esitamise tähtaeg on 1. aprill
2021.
Programmi eesmärgiks on
hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada
head elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda
veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja
autonoomsete elektrisüsteemide
rajamiseks. Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel
vähemalt alates 01.01.2021
kuni toetuslepingu sõlmimiseni
katkematult toetust taotlevas
majapidamises elavad füüsilised isikud. Maksimaalne toetus
programmist on 6500 eurot ühe
majapidamise kohta. Taotleja
omafinantseering peab olema
vähemalt 33%.
Taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada Mustvee vallavalitsusele või teenuskeskusesse
hiljemalt 1. aprilliks 2021.

Волость Муствеэ продолжит
участие в программе рассредоточенного расселения и в 2021 году.
Прием ходатайств начнется 1
февраля, срок их представления
– 1 апреля 2021 г.
Цель программы состоит в
обеспечении живущих в сельской
местности семей благоприятными условиями проживания и,
таким способом, помощи сохранению стабильности количества
населения в сельских районах
рассредоточенного расселения.
Ходатайство можно подавать
на сооружение систем водоснабжения и канализации, путей
подъезда и автономных систем
электропитания. Ходатайства
могут подавать физические лица,
которые, по данным Регистра
народонаселения, не менее чем с
01.01.2021 г. и до конца срока действия договора о поддержке постоянно проживают в хозяйстве,
на которое подается ходатайство.
По программе максимальная
субсидия составляет 6 500 евро
на одно бытовое хозяйство.
Самофинансирование ходатая
должно составлять не менее 33%.
Ходатайства с дополнительными документами следует предста-

Täiendavat informatsiooni ja abi taotluse koostamisel annavad:
• Julija Artjušenkova – Mustvee vallavalitsus (Tartu tn 28),
tel 5348 1670, e-post: julija.
artjusenkova@mustvee.ee
• Pille Lapin – vallavalitsuse
majandusosakond (Narva mnt
16), tel 506 8432,
e-post: pille.lapin@mustvee.
ee
• Merle Kruus – Saare teenuskeskus, tel 522 8474,
e-post: merle.kruus@mustvee.ee
• Imbi Kaarama – Avinurme
teenuskeskus, tel 529 8874,
e-post: imbi.kaarama@mustvee.ee
• Jana Prost (ehitusküsimused) – vallavalitsuse majandusosakond (Narva mnt 16), tel
5199 6520,
e-post: jana.prost@mustvee.
ee
Taotlemise täpsemad tingimused ja abimaterjal RTK kodulehel ning valla kodulehel alates
1. veebruar 2021.

вить в Муствеэскую волостную
управу или центр услуг не позднее 1 апреля 2021 г.
Дополнительную информацию
представляют и помощь в составлении ходатайства оказывают:
• Юлия Артюшенкова – Муствеэская волостная управа
(Tartu tn 28), тел. 53481670,
э-почта: julija.artjusenkova@
mustvee.ee
• Пилле Лапин – хозяйственный отдел волостной управы
(Narva mnt 16), тел. 506 8432,
э-почта: pille.lapin@mustvee.ee
• Мерле Круус – центр услуг
Сааре, тел.522 8474, э-почта:
merle.kruus@mustvee.ee
• Имби Каарама– центр услуг
Авинурме, тел. 529 8874, э-почта:
imbi.kaarama@mustvee.ee
• Яна Прост (строительные
вопросы) – хозяйственный отдел
волостной управы (Narva mnt
16), тел.5199 6520, э-почта: jana.
prost@mustvee.ee
Более точные условия представления ходатайств и вспомогательный материал: с 1 февраля 2021 г. на сайте RTK (Riigi
Tugiteenuste Keskus, Центр государственных вспомогательных
услуг)

tikvere külas Prügila k/ü olemasoleva III ladestusalaga kokkuviidud prügila IV ladestusala
kasutamiseks
• Otsustati sundvalduste seadmine
• Otsustati nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks
• Otsustati maa riigi omandisse jätmiseks arvamuse andmine
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati hajaasustuse programmi toetuste kasutamise aruannete kinnitamine
• Otsustati Mustvee valla
eelarvest ühendusele toetuse
eraldamine
• Otsustati raha eraldamised
• Otsustati raha eraldamine
reservfondist
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitiste määramine
Vallavalitsuses 30. detsembril
• Otsustati hooldajate ja hooldajatoetuste määramine
• Otsustati hooldekodu koha-

maksu tasumine
• Otsustati arvete tasumine
• Otsustati ühismahuti kasutamine
• Kinnitati hinnapakkumus
elektri ostuks
• Kinnitati lumetõrje hanke
tulemused
• Otsustati hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande kinnitamine
• Otsustati Mustvee vallavalitsuse 29.10.2020 korralduse
nr 726 „Avinurme Gümnaasiumi
hoolekogu koosseisu kinnitamine“ muutmine
• Otsustati Mustvee vallavalitsuse 27.11.2020 korralduse nr 815 „Avinurme lasteaed
Naerulind hoolekogu koosseisu
kinnitamine“ muutmine
• Otsustati ametikohtade üleminek ja sõlmitud töölepingute
üleandmine seoses töö ümberkorraldamisega
• Otsustati nõuete lootusetuks
ja ebatõenäoliselt laekuvateks
tunnistamine

Projektitaotluste vastuvõtt
MTÜ Peipsi-Alutaguse
Koostöökoda
MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu
arengukava 2014–2020 Leaderi
meetme rakendamise raames
projektitaotluste vastuvõtmist
2021. aasta rakenduskava meetmetele M1.
Meetmemaht: M1 – Kohalikul
ressursil baseeruva ettevõtluse
arendamine – 50 000 €
Taotlusvoor on avatud 12.–
19. veebruaril 2021 kell 15ni
(taotlemine e-PRIA kaudu) ja
esitatud projektitaotluste hindamistulemusi on oodata aprilli
keskpaigaks. Abikõlblik piirkond
on Alutaguse vald ja Mustvee
valla osana endiste Lohusuu ja
Avinurme valdade geograafilised
territooriumid.

08.09.2020 toimunud üldkoosolekul otsustati kinnitada
2021. aasta rakenduskava M1
taotlusvoor järgmiste piirangutega:
* piirata maksimaalset toetussummat, toetuse maksimaalne
suurus kuni 10 000 € ühe taotluse kohta ja toetuse määr kuni
60% abikõlblikest kuludest;
* piirata toetatavaid tegevusi:
lubada vaid investeeringud sisustusse ja seadmetesse.
* mitteabikõlblikud tegevused:
projekteerimine, renoveerimine
ja ehitamine; maastikusõiduki,
veesõiduki või mootorsõiduki
ostmise ja liisimise kulud.
Lisainfo: www.pakmty.ee
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Üht-teist prügiveost
Iga aasta jaanuarikuus saadab
AS Ragn-Sells välja arveid möödunud aastal toimunud prügivedude ja/või tühisõitude kohta.
Lisaks sellele saadab ettevõte
koostöös Mustvee vallavalitsusega jätkuvalt välja uusi jäätmeveolepinguid ja veograafikuid
isikutele, kellel on jäätmeseadusest tulenev kohustus liituda
korraldatud jäätmeveoga.
Kui jätate teile adresseeritud
lepingu allkirjastamata ja RagnSellsile tagasi saatmata, siis ei
tähenda see seda, et teil on õnnestunud soovimatust prügiveost
vabaneda, vaid Ragn-Sells on
vastavalt veograafikule kohustatud jätkama teie kinnistu teenindamist. Kui prügiveopäevadel
teie kinnistult jäätmemahutit ei
leita, siis esitatakse teile arve toimunud tühisõitude eest. Arvete
tasumata jätmisele järgneb inkassofirma nõue, mis tähendab,
et teil tuleb arvestada suuremate
summade tasumise vajadusega.
Juhul, kui Ragn-Sellsi saadetud dokumentides – leping,
veograafik, teated või arved –
jääb teile midagi arusaamatuks,

siis tasub ettevõttega esimesel
võimalusel ühendust võtta telefonil 606 0439 või meiliaadressil: info@ragnsells.ee. Samuti
tuleks ettevõttega ühendust
võtta, kui soovitakse kilekoti
asemel jäätmete üleandmiseks
hakata kasutama konteinerit või
vahetatakse väiksema mahuga
konteiner välja suurema vastu.
Tihedama asustusega piirkondades või juhul, kui jäätmemahuti asub kinnistust eemal, peaks
jäätmekotile või -konteinerile
olema kirjutatud lähiaadress,
et prügivedajale oleks üheselt
arusaadav, kelle jäätmemahuti
tühjendamist vajab.
Prügiveopäevadel torkab eriti
Kasepää piirkonnas silma prügikottide rohkus. Teadmiseks, et
väiksemate konteinerite graafikujärgne tühjendamine on
odavam kui konteineri mahtu
ületavate jäätmete äravedu,
sest viimastele rakendatakse
kuupmeetri hinda (Kasepää ja
Lohusuu jäätmeveopiirkondades
on see 19,56 €/m³ ning ülejäänud piirkondades 15,73 €/m³).
Juhul, kui majapidamises tekib

Elanikud valla või vald elanike jaoks
prügi regulaarselt rohkem kui
jäätmekonteinerisse mahub,
tasub võtta ühendust RagnSellsiga ja paluda tihendada
veograafikut, et kõik jäätmed
konteinerisse ära mahuksid.
Kui ühe majapidamise jäätmed
ühte 150-liitrisesse ja maksimaalselt 10 kg kaaluvasse kotti
ei mahu, tuleks lasta jäätmeid
sagedamini ära vedada või soetada jäätmekonteiner. Uue jäätmekonteineri ostmisel tuleks
kindlasti arvestada sellega, et
konteiner peab olema ratastel
ja sellise kõrgusega, et seda
oleks võimalik prügiauto külge
haakida.
Sellepärast tasub enne konteineri ostmist müüjalt uurida, kas
see ikka välitingimustesse sobib
ja jäätmeveokiga tühjendamisele
vastu peab.
Jäätmekäitlusteenuste hinnakirjadega on võimalik tutvuda
Mustvee valla kodulehel aadressil: mustveevald.kovtp.ee/
jaatmemajandus
Pille Lapin,
keskkonnaspetsialist

Кое-что о вывозе мусора
Каждый год, в январе месяце
AS Ragn-Sells рассылает счета
за выполненные в прошлом
году вывозы мусора/рейсы
порожняком. Кроме этого, в
сотрудничестве с Муствеэской
волостной управой предприятие по-прежнему рассылает
новые договоры о вывозе отходов и графики перевозок
лицам, которые исходя из Закона об отходах, обязаны подключиться к организованному
вывозу отходов.
Если вы не подпишете адресованный вам договор и не
отошлете его AS Ragn-Sells, то
это не означает, что вам удалось
освободиться от нежеланного
вывоза отходов. Это означает,
что Ragn-Sells, в соответствии с
графиком вывоза обязано продолжить обслуживание вашего
недвижимого участка, и, если
в день вывоза вашего контейнера на недвижимом участке
не обнаружат, то вам выставят
счет за проведенные порожние
рейсы. За невыплатой счета
последует требование инкассофирмы, а это означает, что вам
нужно будет приготовиться к
оплате уже более значительных
сумм.
Если в присланных Ragn-

Sells документах – договор,
график вывоза, сообщения
или счета – вам что-то не понятно, то следует при первой
возможности связаться с предприятием по телефону 606 0439
или электронной почте info@
ragnsells.ee. С предприятием
следует также связаться, если
вместо пластиковых мешков
вы хотите начать использовать контейнер, или хотите
заменить контейнер с меньшим
объемом на больший.
В районах с более плотным
расселением или в случае, если
контейнер отходов находится
вдали от недвижимого участка,
на мешке или контейнере отходов следует написать ближайший адрес, чтобы перевозчику
было однозначно понятно, чей
контейнер отходов нуждается
в опорожнении.
В дни вывоза отходов, особенно в районе Касепяэ, бросается в глаза большое количество мешков для отходов. К
сведению: дешевле опорожнять
в соответствии с графиком
меньшие контейнеры, нежели
вывозить отходы, превышающие объем контейнера, потому
что в отношении их применяется стоимость кубометра
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(в районах Касепяэ и Лохусуу
она составляет 19,56 €/m³, в
остальных – 15,73 €/m³). Если
в хозяйстве отходов регулярно
образуется больше, чем помещается в котнейнере, то есть
смысл связаться с Ragn-Sells и
попросить уплотнить график
вывоза, чтобы все отходы помещались в контейнере.
Если отходы одного хозяйства не помещаются в одном
150-литровом мешке с максимальным весом 10 кг, то
следует заказать более частый
вывоз отходов или приобрести
контейнер. При покупке нового
контейнера следует учесть, что
контейнер обязательно должен
быть на колесиках, а его высота
должна позволять цеплять его
к мусоровозу
Поэтому перед покупкой
контейнера следует узнать у
продавца, подходит ли он к наружным условиям и выдержит
ли опорожнение в мусоровоз.
С прейскурантами услуг по
вывозу отходов можно ознакомиться на сайте Муствеэской
волости по адресу: mustveevald.
kovtp.ee/jaatmemajandus
Пилле Лапин
специалист по окружающей
среде

Vald on tegevuspõhimõte,
oma elanike huvides kohalikke
küsimuste iseotsustamiseks.
Lugedes artiklit detsembri 2020
vallalehes „Kolm aastat Mustvee valda“ tekkis küsimus, kas
vald on ikka elanike huvides
või elanikud valla jaoks. Artiklis
asjaolude osaline esitamine, upitamine kellelegi näpuga näidata,
ühinemislepingu punktide välja
toomine tegevusplaanina jne, on
midagi, mis näitab, et elanikest
lugejad on justkui valla (kellegi)
jaoks.
Vallaelanikud ei pruugi teada,
et viimase koalitsiooni uuendamine toimus põhimõttel – kes
täidab tingimused, saab neli
häält. Viimased volikogu juhid ja
vallavanem on valitud niisugusel
moodusel – võimupositsioonile
saamine versus elanike huvid.
Seda peetakse kohalikuks poliitikaks ja/või volikogu liikmete osavuseks. Kuid sõltumata
nn uuest koalitsioonist tuleb
esimesel ühisvalla perioodil
(2017–2021) lähtuda sõlmitud
ühinemislepingust, mis on heaks
kiidetud iga ühinenud väikevalla
elanike poolt. Võib muidugi deklareerida, et lahendame kolmest
ühinemislepingus kokkulepitud
valdkonnas kaks, kuid mis on
seni takistanud? Uue koalitsiooni osalised on ühel või teisele
viisil kogu aeg võimul olnud?
Pärast uusi valimisi tuleb aga
tõesti valla arengukava, tegevusprioriteedid ja vastavus valla
rahalisele võimekusele omavahel
üle vaadata, seda kõigis kohaliku
küsimuste iseotsustamise valdkondades.
Kolme vallavanema valikul on
osalenud praeguse koalitsiooni
liikmed. Üldjuhul eelistatakse
kandidaate, kes on kas pika aegunud kogemusega või omadus,
mille kohta võib öelda „kuulekas“. Igal juhul on kaasa toonud
olukorra, kus isikute tegevuses
jääb alati midagi kahe silma vahele. Näiteks on informatsiooni
andmine kas piiratud või üldse
püütakse välistada. Värskeim
kogemus on informatsiooni saamine sihtasutuse (SA) Mustvee
Tervis tegevuse kohta. Kõigepealt pendeldab päring vallavalitsuse ja sihtasutuse juhatuse
vahel, siis saadetakse volikogu
liikme päring „kaugele Peipsile“
õiguse puudumise alusel. Lõpuks
tuleb üldine vastus, mis mingit
selgust tegevuse kohta ei anna.
Mustvee sadamas parempoolse
(lõunamuul, vaadates Peipsi
poole) muuli korrastamisel on
unustatud elanike huvides jalgtee nagu on vasakpoolsel muulil.
Väidetavalt on see järgmine
etapp, kuid miks seda mitte kohe
lahendada praeguse ehituse
käigus. Mustvee keskusena ja
Peipsi potentsiaali valla arengus
üldse meelde ei tule, ei elanike
ega külaliste huvides. Kasepää
veevarustuse lahendamisel on
tekkinud küsimus, kas need pered, kes maksid veevärgiga ühinemise eest ehitajale, ikka saavad ühinemise? Kolmanda etapi
garanteerimisel esitati vallavalitsuse poolt kõigepealt ettepanek,
mis eeldaks ca 700 000 eurose
garantii andmise, hiljem aga
vähendati ca 230 000. Küsimusele, kas see on vajalik ja mis on
veevärgi haldaja võimekus, õiget
vastust ei saanudki. Voore kooli
remondi osas on aga oluline aula

küsimus, see on jäetud lihtsalt
hankest välja. Küsimusele, kas
aula saab uuendatud nüüd koos
kooli remondiga vastas vallavanem: „Voore kooli aula täielik
sanitaarremont toimub kindlasti
millalgi, aga mitte kohe. Sama
lepingu raames ei ole võimalik
teha. Seda ei luba riigihangete
seadus. Täieliku remondi mittekavandamise põhjuseks on
vahendite nappus.“ Tegelikkuses
ei ole saali remontimine rahaliselt vallale ületamatu kohustus
ja saab korraldada vajadusel
uue hanke. Lihtsalt ei mõelda,
et saal on oluline nii õpilaste kui
ka Saare/Voore piirkonna elanike jaoks. 07.12.2020 esitasid
Saare/Voore piirkonna elanikud
ja kaks volikogu liiget eelnõu,
et Kääpale või Voorele rajada
purgimissõlm, sest on vajadus,
piirkonnas on ca 1060 elanikku,
mille puhul seadus toetab purgimissõlme rajamist. Kui vallaametnik julgeb tunnistada, et
inimlikult ei arvestatud, aga saab
teha, siis vallavalitsus ei pruugi
nii arvata. Purgimissõlme rajamine on oluline eriti asulatest
väljapoole elavatele elanikele,
kes ajakohastavad oma sanitaarvõimalusi, kas elamutes või suvekodu rajamisel. See n-ö pisiasi
tagab elukvaliteedi parandamise
looduskaunis piirkonnas. Pole
veel teada, kuidas vallavalitsus
seda menetleb, kuid tulemus on
lihtne – kui võetakse menetlusse
ja leitakse võimalus lahendada
siis hoolitakse elanikest, kui aga
jäetakse kõrvale siis on teade –
Saare/Voore piirkond jätkake nn
kausipesu ja välikäimlaga.
Voore/Saare vallaelanikel on
väga vedanud, et on olemas
Voore kooli- ja spordihoone.
Vaatamata kõigile on lõpuks
alustatud selle hoonekompleksi
kujundamisega piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordikeskuseks – ehk siis ka oluline teenuskeskus. Kui enne ühinemist
tehti pisiremonte, ühinemise
järgselt laekus ca 1,0 miljonit
eurot riigivahendeid kooli ajakohastamiseks. Rahalised vahendid
olid laekunud juba 2018. aasta
alguseks, kuid vallavalitsus selle
küsimusega ei tegelenud. Umbes
1,5 aastat ootamist tõi kaasa
2019 juuni volikogus otsuse
vastuvõtmise kohustada vallavalitsust hakata tegelema kooli
renoveerimisega. See ei olnud
kahe volikogu liikme initsiatiiv,
vaid volikogu enamiku otsus,
mida ei toetanud kaks praeguse uue koalitsiooni osapoolt.
Volikogu otsuse vastuvõtmisest
järgnes kahel korral tühistamise taotlus vallavalituse poolt,
kaebus justiitsministeeriumile
haldusjärelevalve korraldamiseks ja ka uue väikse koolimaja
idee koolivõimla külge ehitamiseks. Lõpuks, 2020. aastal, asuti
renoveerimisega tegelema, kaks
aastat pärast raha laekumist.
Voore kooli renoveerimisel jäeti
kahjuks õliküttesüsteem (maakütet või päikesepatareisid ei
arutatudki või laideti maha),
kuid klasse, koridore, spordisaali
ja pesuruume remonditakse.
Tuleb olla järjepidev, et ka aula
saaks uuendatud. Voore/Saare
piirkonnas on pikaajaline perspektiiv igikaudu 1060 elanike
jaoks – Voore kooli kujundamine
haridus-, kultuuri- ja spordikeskuseks, mis on nii laste kui

ka täiskasvanute jaoks nüüd ja
tulevikus.
Ettevõtlikkusele ja ettevõtlusele vallas tähelepanu ei jätku, sest
see koondub valla enda poolt
asutatud mittetulundusühingutele (MTÜ) ja sihtasutustele
(SA), mille tegevus siis põhineb
nii valla poolt tegevuseks antaval
varal kui ka vähemalt osalisele
või isegi täielikule finantseerimisele. Praeguse koalitsiooni
ja vallavalitsuse suund on otse
või kaudselt olla valla suurim
tööandja. Tõsi on see, et kelle
leiba sööd, sellel pilli järgi tantsid. Lisaks eelpool nimetatud
SA-le Mustvee Tervis on Saare/
Voore piirkonnas asutatud enne
ühinemist SA Kalevipoja Koda
ja mittetulundusühistus (MTÜ)
Voore Aktiviseerimiskeskus.
Endise Saare vallavolikogu otsusega 2012. aastast anti üle avalik-õiguslike ülesannete täitmine
mõlemale raamatukoguteenuse
osutamises ja kultuuritöö korraldamises Kääpa ja Voore piirkonnas. Erinevalt oli SAle Kalevipoja
Koda muuseumi töö korraldamine ja MTÜ-le Voore Aktiviseerimiskeskuse spordi- ja noorsootöö
korraldamine, töötute isikute
tugiteenuse osutamine. SA Kalevipoja Koda volitus kehtis kuni
31.12 2020 ja MTÜ-ga Voore
Aktiviseerimiskeskus kehtib kuni
31. detsember 2022. Kui praegune volikogu esimees oli veel
2020. aasta eelarve koostamisel
seda meelt, et MTÜ Voore Aktiviseerimiskeskus tuleks lõpetada ja
tegevused ühitada SAga Kalevipoja Koda, siis ühinemislepingu
kohaselt tuleb asutusi säilitada.
Seega olid ette nähtud vahendid
Voore Aktiviseerimiskeskusele
hoone kütteks ja halduseks,
ringide teenindamiseks, kuid
juhatuse palga oleks pidanud
ise välja teenima. Võimalused on
kirjutada projekte, otsida toetusi,
korraldada üritusi valla ligikaudu 5318 elanikule ja laekuvate
vahendite arvelt oleks võimalus
tasuda juhtkonna tasud, olgu või
miljon eurot. Teisisõnu näidata,
et ettevõtlikkusega on võimalik
saavutada tulemit ning valla
poolt tingimuste pakkumisel on
võimalik ettevõtlus ka väiksemas
piirkonnas. Veelgi enam on praegu olukord, milles SA Kalevipoja
Koda saab lõpuks keskenduda
muuseumi arendamisele ja MTÜ
Voore Aktiviseerimiskeskus aga
peaks korraldama kultuurija spordielu nii Voorel kui ka
Saarel.
Kokkuvõtvalt valla ettevõtlus
ja ettevõtlikkus saab hakata
tekkima ikka siis, kui vald loob
võimalused nii, et enda poolt
asutatud ühingute kõrval saaks
areneda ka elanike initsiatiivil
asutatavad ettevõtted. See on
küll pikaajaline protsess, kuid
võimalus elanikel oma ettevõtlikkuse ja aktiivsusega aidata
kaasa valla arengule tervikuna.
Loodame, et uute valimistega
sügisel kaasatakse volikogu liikmeteks tänapäevase mõtteviisiga
vallaelanikud ja juhindutakse
põhimõttest, et vald see on kohalikke küsimuste iseotsustamiseks
vallaelanike huvides.
Urmas Tross,
volikogu liige
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ÜRITUSED JA SÜNDMUSED
MUSTVEE VALLAS
19. JAANUARIST
27. VEEBRUARINI

Õnnitleme pisipõnnide vanemaid
RASMUS ŽURAVLJOV
IKO ELON TOOMING
LEO KOLPAKOV

12.12.2020
18.12.2020
25.12.2020

Jaanuaris
Jaanuaris

„Siili talvemaa“ Kalevipoja Koda.
Keila lapiringi lapitekkide näitus
Avinurme kultuurikeskuses.
19.01 kell 19
film „Tove Janssoni rääkimata lugu“
Avinurme kultuurikeskuses.
29.01 kell 19
Film „Hüvasti NSVL“ Kasepää rahvamajas
30.01
Jääpidu Mustvees.
Veebruar – Jõgevamaa muuseumite kuu.
1.–26. veebruar Eesti panga muuseumi rändnäitus „Eesti raha
margast krooni“ ja „Euroraha“
Mustvee kultuurikeskuses.
2.02 kell 19
film „Järgmisel hommikul“
Avinurme kultuurikeskuses.
3.02 kell 13
film „Sabata kass“
Avinurme kultuurikeskuses.
6.02 kell 11
uued riided Soomest laomüük
Mustvee kultuurikeskuses.
11.02 kell 11
Mustvee Kultuurikeskus 60
13.02 kell 10
Sõbrapäeva laat
Mustvee kultuurikeskuse pargis.
27.02
kalapüügivõistlus Kasepää Kala

Juubilaride ja eakate sünnipäevalaste
nimede avaldamine vallalehes
2021. aastal
Mustvee vallavalitsus õnnitleb
eakaid sünnipäevalapsi nimeliselt Mustvee Valla Teatajas.
Mustvee Valla Teataja avaldab
igal kuul järgmised andmed:
juubilaride 75., 80., 85 ja
alates 90. eluaastast igal sünnipäeval isiku eesnime, perekonnanime, vanuse.
Kui inimene ei soovi enda või

oma lähedase andmete avaldamist, teavitab ta vallavalitsust
kirjalikult e-posti aadressil: krista.pint@mustvee.ee või saadab
kirja Mustvee vallavalitsusse
aadressil: Tartu tn 28 Mustvee
linn 49603.
Teade peaks jõudma vallavalitsusse hiljemalt iga kuu
1. kuupäevaks.

Õnnitleme
jaanuarikuu juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi
RIHO ÕUNAPUU
JÜRI KARU
HELGI KAUR
AIME SALMISTU
VALENTINA KALININA
JEVGENIA KOSTROMINA
PEEDU PARVITS
NIINA MUHHINA
INA JAZÕKOVA
LEMBIT KAASIK
MAIE EISEN
PÄRJA ZALIKEŠINA
VALENTINA TROSS
LEILI LÄÄNE
BERNHARD LIIS
SELMA ROOSVALD
LINDA-IRENE LEPP
ÕIE-ELFRIDE INGEL
VAIKE OJA
AGNES IVASK
HANNA TAMPUU

75
75
75
75
75
80
80
80
80
85
85
90
90
91
92
93
93
93
94
95
98

Mälestame lahkunud
vallakodanikke

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

ARKADI KOORT
VALERI TSVETKOV
VELJO AUN
VELLO OJA
VAIKE HABAKUK
LINDA SEPP
SELJE PINTE
MARIA LEPIK
JUTA NÕMME
MAIMU SORGUS

13.12.1936 – 17.12.2020
16.11.1948 – 18.12.2020
15.02.1949 – 16.12.2020
09.12.1953 – 14.12.2020
15.06.1933 – 16.12.2020
21.10.1933 – 15.12.2020
25.12.1934 – 12.12.2020
07.02.1929 – 06.01.2021
18.03.1934 – 09.01.2021
20.05.1939 – 07.01.2021

