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Volikogul veerand aastast läbitud ja
vajalikud otsused tehtud
Valla edukaks toimimiseks ja
valla elanike tõrgeteta teenindamiseks peavad volikogu ja vallavalitsus langetama vajalikud otsused
õigeaegselt. Volikogu istungite
päevakorda kokku pannes on selliselt püütud ka toimida. Hea meel
on tõdeda, et töö komisjonides ja
vallavalitsuses käib täiskäigul. See
nähtub volikogu istungi päevakorras olevate määruste ja otsuste
eelnõude rohkusest.
Annan siinkohal omapoolsete
kommentaaridega ülevaate volikogu istungitel olnud olulisematest
teemadest ja vastuvõetud otsustest. Keda huvitavad detailsemalt
arutusel olnud teemad ja otsused,
saab infot volikogu istungite ja
komisjonide koosolekute protokollidest ja istungite videosalvestustest (istungite videosalvestamine
algas alates k.a. veebruarikuu
istungist). Samuti võib minuga
alati ühendust võtta ja küsida
otse. Kontakteeruda võib igal
ajal, nii vastuvõtu aegadel, kui ka
vastuvõtuvälisel ajal. Kindlasti on
nõus selgitusi andma ja asjade üle
arutlema ka teised volikogu liikmed. Istungite protokollid, vastu
võetud otsused ja määrused ning
salvestused, samuti vastuvõtuajad
ja kontaktid leiab Mustvee valla
kodulehelt: http://mustveevald.
kovtp.ee/vallavolikogu
Jaanuarikuu istungi olulisimad
teemad ja otsused olid seotud
eelarve I lugemisega, vallavalitsuse struktuuri täiendamise, uue
revisjonikomisjoni esimehe ja
aseesimehe valimisega.
Kui lõpeb aasta, lõpeb ka majandusaasta ja eelarve. Uus aasta
toob kaasa vajaduse uue eelarve
järele. Seekord oli uue aastaga
kaasnev vajadus uue eelarve järele
eriline. Täiesti uus situatsioon:
uuest aastast hakkas toimetama
uus ühinenud vald, millel polnud
alguses isegi oma pangakontot.
Valla toimimahakkamisega kaasnesid kohe kulud, vaja oli maksta
arved. Ruttu-ruttu oli vaja uut
eelarvet. Eelarvet käsitletakse
(nn loetakse) volikogus tavaliselt
2-3 korda, üldjuhul piirdutakse 2
lugemisega.
Vald oli paar kuud toimetanud
kui juba elu ise nõudis korrektuuride ja täienduste tegemist
vallavalitsuse struktuuris.
Ka revisjonikomisjon vajas uut
komisjoni esimeest ja aseesimeest,
sest senine revisjonikomisjoni esimees Urmas Tross oli otsustanud

AIVAR SAARELA,
Vallavolikogu esimees
sellelt kohalt tagasi astuda. Uueks
revisjonikomisjoni esimeheks valiti
Ülle Rosin ja aseesimeheks Aleksei
Männiste.
Kinnitasime uued korrad vallas
tegutsevatele ühendustele ning
huvihariduse ja noorsootöö toetuste andmiseks, samuti garanteeris
volikogu Kasepää ja Saare piirkonna ühisvee ja -kanalisatsiooni
väljaehitamise tulevaste etappide
projektide omaosaluse.
Veebruarikuu vaieldamatult
olulisimad teemad olid Mustvee
valla sümbolite: vapi ja lipu kavandite kinnitamine, valla 2018.
aasta eelarve II lugemine ja eelarve
vastuvõtmine, varasemate laenude
konsolideerimine.
Valla tervikliku arengu seisukohalt oli väga oluline otsus Mustvee
valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine.
Praegu kehtivad küll ühinenud
valdades vastu võetud arengukavad ja eelarvestrateegiad, kuid uue
valla terviklikuks arendamiseks on
vaja siiski uut valla arengukava
ja eelarvestrateegiat. Edaspidi
saab kindlasti algatatud ka uus
üldplaneering.
Arengukava, eelarvestrateegia
ja üldplaneering on valla arenguks
ja toimimiseks vajalikud pikemas
perspektiivis, kuid detailsemas
plaanis on oluline aasta alguses
paika saada valla käesoleva aasta
eelarve (valla tulud-kulud).
Tegelikult on tegemiste ja toimetamiste alus siiski raha. Mida
kiiremini suudame käimasoleva
aasta eelarve paika saada, seda
kiiremini saame selgeks, mida
ja kui palju saame sellel aastal
arendada, investeerida, toetada
erinevaid ühendusi. Siinkohal sügav kummardus tehtud põhjaliku
eeltöö eest piikrkondade esialgsete
eelarvete koostajatele, arengu- ja
eelarve komisjonile, raamatupida-

mise poolelt eelarvet raamidesse
pannud finantsistidele ja valla
arendusnõunikule. Tänu nende
tulemuslikule tööle sai volikogu
eelarve juba veebruaris vastu võtta. Olen seda meelt, et selle aasta
eelarve on nn.“õppimise eelarve“.
Me peame arvestama asjaoluga,
et oleme täiesti uues situatsioonis,
kus me ei oska kõiki ettetulevaid
tegevusi ja nendega seotud kulusid ette näha. Ei ole ükski eelarve
raiutud kivisse, volikogu saab
seda alati üle vaadata ja vajalikke
muudatusi teha.
Eelarvega on väga tihedalt seotud laenud. Laenude teenindamiseks kuluvad summad on eelarves
arvestatava mahuga. Seepärast oli
mõistlik enne ühinemist võetud
laenud üle vaadata ja need konsolideerida, rahvakeeles öeldes,
laenud liita ühte portfelli. Samuti
vajasid ülevaatamist laenude tähtajad. Kindlasti tingis mõningate
laenude tähtaegade muutmise
vajaduse asjaolu, et ühe ühinenud
piirkonna laenuportfell ületas päris suurelt lubatud piiri (lubatud
piir 60% eelarve mahust). Kunagi
ei tohiks unustada, laenu võib
võtta siis, kui suudetakse laenu
ka teenindada e. tagasi maksta.
Liitmise tulemusena tekkis mitme
väikese laenuportfelli asemele üks
ja suurem. Suurema koguse pealt
oli võimalik väiksema laenuintressi näol saada soodustust.
Märtsikuu volikogu istungi
olulisemad teemad olid Mustvee
ja Tiheda lasteaedade liitmine
Mustvee lasteaiaks, kogukonna
statuudi I lugemine ja Mustvee
valla noortevolikogu tegutsemise
korra kinnitamine.
Ühinemisprotsessi käigus valmis valla haridusanalüüs, milles
oli mitmeid soovitusi, milliseid
haridusvaldkonna muudatusi
oleks vaja ühinenud vallas ellu
viia. Lasteasutuste ümberkorraldamise järel on võimalik lasteaeda
tõhusamalt juhtida ja ressursse
otstarbekamalt kasutada.
Piirkondade kogukondalele
olulise tähtsusega on kindlasti
kogukonna statuudi I lugemine.
Volikogus I lugemise läbinud
kogukonna statuut suunati vallaelanikele tutvumiseks. Selleks, et
kogukondades jõutaks statuudiga
tutvuda, otsustas volikogu nimetatud dokumendi vastuvõtmisega
mitte kiirustada. Loodan, et kogukonnad suhtuvad kogukonna statuuti täie tõsidusega. See õigusakt

paneb paika kogukonna õigused
ja kohustused. Ettepanekuid ja
täiendusi saab esitada kuni 1. maini. Plaanis on kogukonna statuut
vastu võtta maikuu volikogus.
Hea meel on selle üle, et meie
vallas leidub aktiivseid noori, kes
on nõus noortevolikogu vormis
kaasa lööma valla arendamises.
Mustvee valla noortevolikogu
tegutsemise kord kinnitati volikogus ühehäälselt. Volikogusse on
kindlasti vaja sisendeid ka noorte
pilgu läbi. Istungil olnud noored
lubasid, et püüavad edaspidi
osaleda vallavolikogu istungitel
ja tuua volikogu istungitele omalt
poolt teemasid, mis vajavad lahendamist. Kindlasti on loodav
noortevolikogu kasvulava, kust
tuleb vääriline vahetus tänastele
volikogu liikmetele ja vallajuhtidele.
Kui vaatame Mustvee valla eelarvet, tundub see päris suurena.
Väikestes valdades olime harjunud
eelarvetega vahemikus 1-2 miljonit, nüüd korraga eelarve maht ca
7,5 milj. eurot. Korraga 4-5 korda
suurenenud eelarvemahtude juures ei tohi hetkekski unustada, et
meil on vaja katta kõigi 5 ühinenud piirkonna kulud ja kohustused. Samas peab raha jätkuma ka
ühinemislepingu lisas kinnitatud
ühinenud piirkondade poolt planeeritud investeeringuteks.
Siinkohal peame väga hoolikalt
mõtlema, kuidas oleks mõistlikum
kasutada meie kõigi ühist raha.
Otsuseid langetades peame kõik
suhtuma valla ressurssidesse vastutustundlikult. Tänasel päeval ei
piisa valdkondlikust lähenemisest,
tarvis on näha tervikpilti. Kui vaja,
peame loobuma sisseharjunud
tööviisidest ja töökorraldustest või
peame neid isegi reformima. Loomulikult ei saa see kõik juhtuda
üle öö. Vaja on läbi viia analüüsid
ja leida kõige optimaalsemad lahendused. On ju vana tõde, raha
jätkub sellel, kes majandab arukalt
ja hoiab kulud kontrolli all.
Aasta esimese veerandiga on
volikogu jõudnud teha palju olulisi
otsuseid, kuid kindlasti ootab ees
veel väga palju ja väga suurt otsustavust nõudvaid otsuseid.
Hea meel on selle üle, et volikogu liikmed, kes on valitud erinevatest piirkondadest, mõtlevad
suurelt ja näevad ühinenud valla
tervikpilti ja otsuste vastuvõtmisel
lähtuvad Mustvee valla, kui terviku arengust.

VALLAVANEMA VEERG
Vaatega tulevikku
Mustvee vallavalitsuse määrusega on vastu võetud Mustvee valla
arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord ning vallavanema käskkirjaga kinnitatud arengukava koostamise suunamiseks juhtkomisjon.
Arengu planeerimine, eesmärkide ja tegevuskava paikapanek on iga
organisatsiooni peamiseks ülesandeks. On üsna tavapärane, et sageli
takerdutakse igapäevategevustes detailidesse, mis mingil moel ei toeta
seatud eesmärke. Läbimõeldud, kohalikke ressursse arvestav arengukava aitab meil liikuda õiges suunas, annab selge sõnumi partneritele,
rahastajatele ja valla inimestele.
Viie omavalitsuse liitumisel tekkinud suurvalla erinevate valdkondade
planeerimisel tuleb lähtuda uuest mastaabist ja muutustest riigis tervikuna. Näiteks, senised maakonnad on maavalitsuste kadumise järel
kaotamas identiteeti, arvestama peab sellega, et omavalitsuste vahel on
tekkimas uus koostööruum, riigi keskvalitsuse ja ametkondade prioriteedid regionaalarengu kavandamisel on muutumas. Aruka planeerimise
aluseks kiiresti muutuvas keskkonnas on tarvis hankida adekvaatset infot
planeeritavatest ümberkorraldustest riigi tasandil ja sellest lähtuvalt
teha läbimõeldud arenguotsuseid kohapeal. Arengukava koostamine ei
saa olla kunagi lühiajaline, sest seatud/suurte eesmärkide saavutamine
vajab aega ja ressursse.
Mustvee valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine toimub
paralleelselt. Tuleviku tegevusi kavandades peame arvestama mitte
ainult sellega palju see maksma läheb, vaid millised mõjud ühe või
teise tegevusega kaasnevad. Toome lihtsa näite veemajandusest. Seades
arengukavas eesmärgiks kvaliteetse vee tagamise meie inimestele, peame arvestama mitte ainult suurte investeeringutega, vaid ka veehinna
tõusuga. Koos kvaliteetse vee tagamisega peame välja arendama ka
heitveesüsteemid ning arvestama nendegi investeeringutega ja teenuse
hinnaga. Eelnevast näeme, et muudatused ühes valdkonnas mõjutavad
teisi valdkondi, ettevõtteid, üksikinimesi. Või võtame näiteks kergteede
rajamise. Esmalt peame tegema suured kulutused teede rajamiseks aga
arvestama peab ka sellega, et neid teid on vaja hooldada ja remontida,
mis tähendab, et eelarvestrateegia koostamisel tuleb samuti silmas
pidada tulevikus tehtavaid kulutusi.
Arukaks planeerimiseks peame omama piisavalt infot meie valla erinevate valdkondade kohta. Täna on meil olemas analüüsid haridusvõrgu
ja ühistranspordi kohta. Neid baasandmeid saame kasutada valdkonna
tuleviku kavandamisel. Teame, et haridusvaldkonnas on muudatuste
elluviimine väga keeruline. Meie koolivõrgu korrastamiseks on tarvis nii
investeeringuid kui ka meie inimeste (lapsevanemad, lapsed, õpetajad,
volikogu liikmed) toetust kavandatavatele muudatustele. Selleks, et
meie inimesed oskaksid otsustada,
mis meie valla rahvale tulevikus
muudatustega paremaks läheb, on
vaja läbi viia asjalikke arutelusid,
informeerida kogu elanikkonda,
anda ausat ja õiget infot.
Arengukava koostamise käigus
on planeeritud erinevaid töövorme:
koosolekuid, infopäevi, seminare,
ajurünnakuid. Püüame kaasata kõiki
huvilisi, kes soovivad valla arengukava koostamisel kaasa lüüa. Meie vald
on eriline nii kultuuriliselt, looduslikult kui majanduslikult ja geograafiliselt. Piiriäärse regioonina oodatakse
meilt edumeelseid ja kaalutud lahendusi nii siin kui sealpool piiri.
Kevadiste tervitustega JÜRI MOROZOV, vallavanem

Kalevipoja Koja seikluspark alustab hooaega!
Kas te teadsite, et Kääpal on olemas seikluspark? Ja seal on kõigile midagi. Kes kõrgust ei karda, saavad seigelda peaaegu puude
latvades. Aga kes veel kõrgele minna ei julge või kellel pikkust
alla 150 cm, saab ennast proovile panna madalrajal. Ja kõike seda
kevadest kuni sügiseni. Mais on park avatud nädalavahetustel kell
12-18, muul ajal saab aega broneerida telefonil 5289500.
Kui sa plaanid tulla seiklema, varusta ennast kindlasti selliste
jalatsitega, mis ei libise ja pane selga mugavad sportlikud riided.
Maikuus kehtib eripakkumine – kõrgrada 15€ inimene, madalrada 10€. Minimaalne grupi suurus madalrajal 6 inimest,
kõrgrajal 4 inimest.
Info ja broneerimine 528 9500.

24. märtsil tähistas segakoor Serviti 10. sünnipäeva
nõelasilmast tulnud esinemisriietega, mis said soetatud
tänu Kohaliku omaalgatuse programmi ja Mustvee Vallavalitsuse toetusele. Segakoor on tänulik Rahvakultuuri
Keskuse tunnustuse ja sõpruskooride kingituste ning
heade soovide eest.
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С видом на будущее
Постановлением волостной управы Муствеэ приняты программа
развития волости и порядок составления бюджетной стратегии, а
приказом волостного старейшины утверждена руководящая комиссия,
которая будет координировать составление программы развития.
Планирование развития, определение целей развития и плана работы – важнейшая задача каждой организации. Достаточно обычно,
что в повседневной деятельности мы часто вязнем в деталях, никоим
образом не поддерживающих поставленные цели. Продуманная и
учитывающая местные ресурсы программа развития поможет нам
двигаться в правильном направлении, даст четкий сигнал партнерам,
инвесторам и жителям волости.
При планировании различных сфер деятельности крупной волости, возникшей в результате объединения пяти органов местного
самоуправления, следует исходить из нового масштаба и изменений
в государстве в целом. Например, после исчезновения уездных управ
бывшие уезды теряют идентичность, учитывать нужно и то, что
между самоуправлениями образуется новое пространство для сотрудничества, меняются приоритеты центрального правительства и
ведомств в планировании регионального развития. В качестве основы
разумного планирования в быстро меняющейся среде нужно добывать
адекватную информацию о планируемых на государственном уровне
преобразованиях и, исходя из этого, на месте принимать продуманные решения в области развития. Составление программы развития
никогда не может быть краткосрочным, потому что на достижение
поставленных/крупных целей нужны время и ресурсы.
Составление программы развития и бюджетной стратегии волости
Муствеэ идет параллельно. Планируя действия будущего, мы должны
учитывать не только то, сколько это будет нам стоить, но и влияние,
сопровождающее то или иное действие. Приведем простой пример
из водного хозяйства. Поставив в программе развития цель – обеспечить наших жителей качественной водой, – мы должны учитывать
не только крупные инвестиции, но и повышение цены на воду. Кроме
обеспечения качественной воды мы еще должны построить системы
сточных вод, а также учесть инвестиции на это и стоимость услуги.
Из вышеизложенного видно, что изменения в одной сфере влияют
и на другие сферы, предприятия, отдельных людей. Или возьмем
строительство велосипедных дорожек. Сначала мы должны понести
крупные затраты на сооружение дорог, но следует также иметь в виду,
что эти дороги надо обслуживать и ремонтировать, а это значит, что
при составлении бюджетной стратегии следует учесть также затраты,
которые нужно будет нести в будущем.
Для разумного планирования мы должны иметь достаточно предварительной информации о различных сферах нашей волости. Сегодня
у нас есть анализы по сети общего образования и общественному
транспорту. Эти базовые данные мы можем использовать при планировании будущего сферы. В то же время мы знаем, что реализовать
изменения в образовательной сфере очень сложно. Для упорядочения
нашей школьной сети нужны и инвестиции, и поддержка людей (родители, дети, учителя, члены совета) запланированным изменениям.
Чтобы наши люди перед принятием решений знали, что улучшится
в будущем для жителей нашей волости, нужно проводить дельные
обсуждения, информировать всех жителей, передавать честную и
правдивую информацию.
В ходе составления программы развития запланированы разные
формы работы: собрания, инфодни, семинары, мозговые штурмы. Мы
постараемся привлечь всех заинтересованных лиц, желающих принять
участие в составлении программы развития. Наша волость особенна
в отношении и культуры, и природы, и экономики, и географии. От
нас как приграничного региона ждут прогрессивных и взвешенных
решений по обе стороны границы.
С весенним приветствием,
ЮРИй МОРОЗОВ, волостной старейшина

Mustvee vallavanem Jüri MorozoV
võtab kodanikke vastu
Mustvee Vallavalitsuses Tartu mnt 28,
esmaspäeviti kell 10.00-12.00
Muul ajal kokkuleppel, e-mail: juri.morozov@mustvee.ee,
telefon 509 8521
Mustvee vallavolikogu esimees AiVAr SAArELA
võtab kodanikke vastu
Mustvee Kultuurikeskuses iga kuu
neljandal kolmapäeval kella 11.00-13.00.
Muul ajal kokkuleppel, e-mail: aivar.saarela@mustvee.ee,
telefon 5551 2354
Mustvee vallavolikogu aseesimees MAX KAUr
võtab kodanikke vastu
Mustvee Linnaraamatukogus, 18. aprillil 2018 a., kella
15.00-16.00
lisainfo: max.kaur@mustvee.ee , +372 5341 3122
Депутат, зампред волостного собрания Муствеэ
Макс каур проводит приём граждан
в городской библиотеке Муствеэ,
18 апреля 2018 года с 15.00 до 16.00,
доп. инфо: max.kaur@mustvee.ee, 5341 3122

Mustvee Valla TEATAJA
Mustvee Valla Teataja ilmub üks kord kuus (välja arvatud
juuli) 12.04., 10.05., 14.06., 09.08., 13.09., 11.10., 08.11.,
13.12.2018 kahes keeles koos ajalehega “ Vooremaa ” .
Kaastöid ja infot ootame aadressil: krista.pint@mustvee.ee
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Совет отработал три четверти года и принял
необходимые решения
Для успешного функционирования волости и бесперебойного
обслуживания ее жителей волостные совет и управа должны
своевременно принимать необходимые решения. При составлении повесток дня заседаний
совета мы старались действовать
именно так. Приятно отметить,
что работа в комиссиях и волостной управе идет полным ходом.
Об этом говорит обилие проектов постановлений и решений в
повестках дня заседаний совета.
Расскажу со своими комментариями о самых важных темах
на заседаниях совета и принятых
решениях. Кого детальнее интересуют обсуждавшиеся темы
и принятые решения, получит
информацию из протоколов и
видеозаписи заседаний совета
и комиссий (на видео заседания
стали записываться с февральского заседания с.г.). Можно
также всегда связаться со мной
и спросить напрямую. Контактировать можно в любое время, и в
часы приема, и вне их. Разъяснять
и обсуждать дела, безусловно,
согласны и другие члены совета.
Протоколы заседаний, принятые
решения и постановления, а
также записи, часы приема и контакты вы найдете на веб-сайте волости Муствеэ: http://mustveevald.
kovtp.ee/vallavolikogu
Важнейшие темы и решения
январского заседания были связаны с первым чтением бюджета,
дополнением структуры волостной управы, выборами нового
председателя ревизионной комиссии и его заместителя.
Когда заканчивается год, заканчиваются также хозяйственный год и бюджет. Новый год
влечет за собой потребность в
новом бюджете. Связанная с наступлением нового года потребность в новом бюджете в этом
году особенная. Совершенно
новая ситуация: с нового года
началось функционирование
новой объединенной волости, у
которой поначалу не было даже
своего расчетного счета. Начало
работы волости сразу же сопровождалось затратами, оплачивать нужно было счета. Новый
бюджет нужен был срочно. В
совете бюджет рассматривается
(т.с. читается) обычно 2-3 раза,
в общих случаях ограничиваются
двумя чтениями.
Волость работала уже пару
месяцев, и сама жизнь потребовала введения изменений и
дополнений в структуру волостной управы.
В новом председателе и его
заместителе нуждалась также
ревизионная комиссия, так как
предыдущий председатель реви-

зионной комиссии Урмас Троссь
решил сложить свои полномочия. Новым председателем ревизионной комиссии была избрана
Юлле Росин, вице-председателем
Алексей Мяннисте.
Мы утвердили новые порядки
выдачи дотаций, и действующим
в волости объединениям, и в
рамках образования по интересам и работы с молодежью. Мы
также дали гарантию на наличие
проектов по строительству будущих этапов сооружения системы
общего водоснабжения и канализации районов Касепяэ и Сааре.
Важнейшими темами февраля,
без сомнения, были утверждение
эскизов символики волости
Муствеэ – герба и флага; второе
чтение и принятие бюджета волости на 2018 год; консолидация
взятых ранее кредитов.
С точки зрения развития волости как единого целого очень
важным решением было инициирование составления программы
развития и бюджетной стратегии
волости Муствеэ. Сейчас, правда,
действуют программы развития
и бюджетные стратегии, принятые в объединившихся волостях,
но для целостного развития новой волости все же нужны новая
программа развития и бюджетная стратегия. В дальнейшем
обязательно будет инициирована
и общая планировка. Программа
развития, бюджетная стратегия
и общая планировка нужны для
развития и функционирования
волости в долгосрочной перспективе, а в более детальном плане
важно в начале года определить
бюджет волости на текущий год
(доходы-расходы волости).
На самом деле в основе действий и функционирования все
же лежат деньги. Чем быстрее
мы сможем определить бюджет
на текущий год, тем быстрее
выяснится, что и сколько мы в
этом году сможем развивать, во
что инвестировать, как поддерживать разные объединения.
Глубокий поклон составителям
предварительных проектов районов за тщательно проведенную
работу, комиссии по развитию и
бюджету, финансистам, которые
ввели бюджет в бухгалтерские
рамки, и волостному советнику
по развитию. Благодаря их результативной работе волостной
бюджет можно было принять уже
в феврале. Вообще-то я думаю,
что бюджет этого года т.с. ученический. Мы должны учитывать
обстоятельство, что находимся в
совершенно новой ситуации и не
можем предусмотреть все предстоящие действия и связанные с
этим затраты. Ни один бюджет
не высечен в камне, совет всегда

может его пересмотреть и внести
необходимые изменения.
С бюджетом очень тесно связаны кредиты. Необходимые на
обслуживание кредитов суммы в
бюджет внесены в значительном
объеме. Поэтому взятые перед
объединением кредиты разумно
просмотреть и консолидировать,
говоря простым языком, объединить кредиты в один портфель.
В пересмотре нуждались также
сроки кредитов. Потребность
в изменении сроков некоторых
кредитов, конечно же, была
вызвана обстоятельством, что
кредитный портфель одного
присоединившегося района намного превышал допустимый
предел (разрешено 60% от объема бюджета). Никогда нельзя
забывать, что кредит можно
брать тогда, когда заёмщик в
состоянии кредит обслуживать,
т.е. возвращать. В результате
объединения вместо нескольких
маленьких кредитных портфелей
возник один и более крупный. С
большего объема можно получать скидку в виде более низкой
процентной ставки.
Важнейшими темами мартовского заседания совета стали объединение детских садов
Муствеэ и Тихеда в детский сад
Муствеэ, первое чтение статута
общины и утверждение порядка
работы молодежного совета волости Муствеэ.
В ходе процесса объединения
был составлен волостной анализ
в области образования, содержавший несколько рекомендаций, какие изменения в области
образования в объединенной
волости следовало бы ввести во
имя достижения лучших результатов и повышения эффективности работы этих учреждений
и управления ими. За счет сэкономленных средств мы сможем,
например, больше вкладывать в
качество этой услуги и благосостояние людей.
Важную роль для районных
общин, несомненно, имеет первое
чтение статута общины. Прошедший в совете первое чтение
статут общины отправлен на
ознакомление жителям волости.
Чтобы общины успели со статутом ознакомиться, совет решил
не спешить с принятием данного
документа. Надеюсь, что общины отнесутся к статуту общины
очень серьезно. Данный правовой
акт определяет права и обязанности общин. Предложения и
дополнения можно представлять
до 1 мая. Принятие статута община запланировано на майском
заседании волостного совета.
Мы рады, что в нашей волости
есть активная молодежь, которая

согласна участвовать в развитии
волости в форме молодежного
совета. Порядок работы Муствеэского молодежного совета в
совете был утвержден единогласно. Совету в качестве вводной
информации обязательно нужен
и взгляд молодых. Молодежь,
участвовавшая в заседании,
обещала, что и в дальнейшем
постарается присутствовать на
заседаниях волостного совета
и привносить туда свои темы,
требующие решения. Создаваемый молодежный совет, без
сомнения, будет и питомником,
который даст достойную смену
сегодняшним членам волостного
совета и руководителям волости.
Если посмотреть на бюджет
волости Муствеэ, он кажется
довольно большим. В маленьких волостях мы привыкли к
бюджетам от 1 до 2 миллионов,
теперь же объем бюджета составляет около7,5 миллиона
евро. Но, имея объем бюджета,
увеличившийся сразу в 4-5 раз,
нам ни на минуту нельзя забывать, что нужно покрывать
расходы и обязательства всех
пяти объединившихся районов.
Одновременно денег должно
хватить также на запланированные районами инвестиции,
утвержденные в приложении к
договору об объединении.
Здесь мы должны тщательно
продумать, как наиболее разумно
распорядиться нашими общими
деньгами. При принятии решений мы все должны ответственно
относиться к ресурсам. Сегодня
недостаточно подхода по сферам,
нужно видеть картину в целом.
Если надо, мы должны отказаться от ставших привычными
методов работы и организации
труда или же должны их даже
преобразовать. Конечно же, это
не может произойти в два счета.
Следует провести анализы и
найти наиболее оптимальные
решения. Ведь давно известно,
что денег хватает тому, кто рачительно хозяйствует и держит
расходы под контролем.
За первую четверть года совет
успел принять много важных
решений, но впереди нас, безусловно, ждет еще очень много
решений, требующих большой
решительности.
Радует то, что члены волостного совета, пусть и избранные
из разных районов, думают покрупному и видят целостную
картину объединившейся волости, а при принятии решений
исходят из развития волости
Муствеэ как единого целого.
АйВАР СААРЕлА,
председатель волостного
совета

Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele
2018. aasta lõpuni on võimalik
üle Eesti saada tasuta teenuseid
projektist, mille käigus pakutakse
toimetulekuraskustes inimestele
tasuta nõustamist. Tegemist on
Euroopa Sotsiaalfondi poolt finantseeritava projektiga „Integreeritud teenuste osutamine
toimetulekuraskustes inimestele“, mis on osa programmist „Tööturul osalemist toetavad
hoolekandemeetmed“.
Projekti eesmärgiks on
kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate toetamine ja nõustamine
keerulisemate kliendijuhtumitega
tegelemisel ning toimetulekuraskustes inimestele nõustamisteenuste pakkumine üle Eesti.
Nõustamisteenuste osutamise
tulemusel paraneb isikute iga-

päevaeluga toimetulekuvõime,
suundumiseks tööturuteenustele
ja rakendumiseks tööle.
Projekti sihtrühmaks on
mitmete probleemide samaaegsest
esinemisest tingitud toimetulekuraskustes tööealised inimesed
(15aastased kuni vanaduspensionieani) ja nende pereliikmed,
kelle toetamiseks ei piisa kohaliku
omavalitsuse võimalustest (toetused, teenused).
Nõustamisteenuste saamiseks
tuleb isikul pöörduda kohaliku
omavalitsuse sotsiaaltöötaja või
projekti piirkondliku (elukoha)
koordinaatori poole. Toimetulekuraskustes isikud kaasatakse
projekti vaid nende nõusolekul.
Koostöö omavalitsuse sotsiaaltöötaja, projekti koordinaatori ja

teiste võrgustikupartneritega, toimub juhtumipõhise võrgustikutöö
meetodeid rakendades.
Projektis osalevatele inimestele tasuta pakutavad
teenused:
Psühholoogiline nõustamine. Eesmärgiks on tõsta isiku
toimetuleku- ja kohanemisvõimet
ning enesehinnangut, aidata paremini aru saada endast ja oma võimetest, olukordadest, analüüsida
ja otsida lahendusi probleemidele.
Perenõustamine. Eesmärgiks
on abistada peret suhete ja laste
kasvatamisega seotud küsimustes,
pere ressursside leidmisel ning
sotsiaalsete toimetulekuoskuste
tõstmisel.
Võlanõustamine. Võlanõustamise sihiks on isiku või pere

abistamine majanduslike raskuste
ja võlgnevuste korral.
Tugiisikuteenus. Teenuse
sisuks on isiku abistamine juhendamise ja toetamise kaudu
igapäevases elukeskkonnas asjaajamisel, kohustuste täitmisel,
õiguste teostamisel, toimetulekul
raske olukorraga.
Täiendavat infot projekti
kohta saab Mustvee Vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialistilt Tiina Tuurilt,
tel 5837 8601, e-post tiina.
tuur@mustvee.ee
Projekti piirkondlik koordinaator Ida- ja Lääne-Virumaal (sh
Mustvee vallas) on Enely Kullamäe, tel 5343 3002 e-post
enely.kullamae@sotsiaalkindlustusamet.ee
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Kääpa lasteaias oli
munadepüha perepäev
31. märtsil oli Kääpa lasteaed
tulvil rõõmsaid inimesi. Kutsusime
kõiki endale külla!
Alustasime selle traditsiooniga
eelmisel aastal ja sel aastal tegime
seda jälle. Me oleme äraütlemata
tänulikud Tamme Ratsutalule ja
Elvile, kes on meid juba kaks aastat oma loomadega rõõmustanud.
Sel korral olid kohal poni,
kitsed, kuked, kanad, tibud, merisead ja jänesed. Ja neid kõiki
sai paitada ja poniga sai sõita ka.
Kella 12-st 17-ni oli võimalus teha
erinevaid tegevusi. Raamatukogu
Ene rääkis meile pühadekommetest. Ja et ikka tervist jaguks, siis
sai kõigile urvitatud urvaokstega
tervist juurde. Aili värvis kõigiga
mune. Ja seda täiesti ainulaadsel
moel. Keedetud munad pandi

looduslikesse eri värvi mahladesse
likku ja mõne tunni pärast oli tulemus käes. Õnneloos oli väga populaarne ja auhinnad leidsid väga
ruttu uued omanikud. Kohvikust
sai nii suppi, kui salatit, pirukaid,
kooke, küpsiseid jne. Esines meie
maja tantsutrupp “Kood 15”.
Evelin mängis erinevaid mänge
nii sees kui väljas. Ja terve küla
keskus tuli läbi otsida, et leida
üles pühademunad. Elemai ja Jaanika meisterdasid lastega pühade
kaunistusi.
Kõiki külalisi me ei jõudnud
üles lugeda, aga neid, keda jõudsime, oli kokku üle 120. Suurimad
tänud kõigile tulijaile ja muidugi
meie vahvale lasteaia tiimile, kes
ürituse korraldasid.
Aasta pärast näeme!

VOORE TULETÕRJE SELTS OTSIB PÄÄSTEAUTOLE NIME
Nimi peab kindlasti olema naisenimi, see võib koosneda
kuni kahest sõnast ja oma valikut võiks paari lausega
põhjendada. Oma ideid saab esitada 30. aprillini aadressil
taivolalin@gmail.com ja tulemused avaldatakse järgmises
vallalehes ja veebilehel.

kutsub Avinurme ja Lohusuu ettevõtjaid,
mittetulundusühendusi, turismitegijaid ja teisi
aktiivseid inimesi

INFOPÄEVALE

VALLAVALITSUSES JA VALLAVOLIKOGUS
Vallavolikogus 28. märtsil
• Volikogu istungist võttis osa
19 volikogu liiget + külalised
• Volikogu liige Anatoli Bõstrov
peatas oma tegevuse volikogus 1 aastaks, asemel Heiki
Post
Päevakorras:
• Peipsimaa valdade koostööst
ja Peipsimaa Turismi tegevusest andis ülevaate Kadi
Ploom
• Tiheda Lasteaia ja Mustvee
Lasteaia ümber korraldamine
Mustvee Lasteaiaks – korraldamise eelnõud tutvustas
Raivo Vadi. Eelnõud toetas 17
volikogu liiget
• Mustvee valla noortevolikogu
tegutsemise korda tutvustas Raivo Vadi, kaasettekandjaks Sigrid
Laurikainen. Eelnõu sai volikogu
liikmetelt 19 poolt häält
• Kogukonnakogu statuudi I
lugemine – Katrin Rajamäe;
avalikustatakse veebis, ettepanekute tegemine 1. maini.
Otsustati lugeda I lugemine
lõppenuks
• Maa hindamise seaduses ja
maareformi seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
vallavalitsusele, ettekandjaks
Pille Lapin. Otsus võeti vastu
15 poolthäälega
• Vallavanema puhkusele lubamine
• Vallavanem Jüri Morozov
andis põhjaliku ülevaate Vallavalitsuse tegevusest
• Finantsjuht Heli Viiberg andis
ülevaate finantsseisust
• Volikogu komisjonide esimehed andsid ülevaate komisjonides toimunust
Järgmine Vallavolikogu istung
toimub neljapäeval, 26. aprillil kell 14.00
Vallavalitsuses 1. märtsil
• Ehitusloa väljastamine Rebase
KÜ garaaži püstitamiseks
• Projekteerimistingimuste väljastamine Otsa KÜ PVC-halli
püstitamiseks
• Projekteerimistingimuste väljastamine Tartu tn 26 hoone
rekonstrueerimiseks
• Projekteerimistingimuste väljastamine Tähe tn 4a tootmishoone püstitamiseks

• Liiklusvälise teabevahendi
riigitee kaitsevööndisse paigaldamise nõusolek
• Hoolduse ja hooldajatoetuse
maksmise lõpetamine
• Munitsipaaleluruumi üürile
andmine
• Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord
• Tiheda Lasteaia ja Mustvee
Lasteaia ümberkorraldamine
Mustvee Lasteaiaks
• Mustvee valla haridusasutuste
hoolekogude koosseisude kinnitamine
• Muud küsimused ja avaldused
8. märtsil
• Koduteenuse korraldamine
• Sotsiaalkorteri üürile andmine
• Hooldaja ja hooldajatoetuse
maksmise lõpetamine
• Nõusolek puude mahavõtmiseks
• Tartu tn 74 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine
• Tartu tn 74 kinnistu ja selle
lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
• Maa riigi omandisse jätmiseks
nõusoleku andmine, maaüksustele koha-aadresside ja
sihtotstarvete määramine
• Ehitusloa väljastamine elamu
ehitamiseks Meti kinnistu
Ruskavere küla
• Hankemenetluse korraldamine ja hankedokumendi
kinnitamine. Hange “Voore
Põhikooli lasteaiaosa projekteerimistööd”
• Projekteerimistingimuste väljastamine Ülejõe tn 11 Lohusuu alevik abihoone laiendamiseks
• Ehitusloa väljastamine Oskari
maaüksus Omedu küla
• Kriisikomisjoni moodustamine
15. märtsil
• Katastriüksuste lähiaadresside
muutmine
• Kinnisasjaga liitmiseks iseseisva kasutusvõimaluseta sobiva
maa erastamine
• Nõusolek katastriüksuse jagamiseks
• Katastriüksuse koha-aadressi
muutmine/ Tähe tn 5b/
• Maa sihtotstarbe muutmine/

Narva tn 47a
• Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste eraldamine
• Huvitegevuses osalemise toetus
• Liiklusmärkide nõusoleku
andmine katastriüksuste piiride ja pindalade muutmiseks/
Õnne, Pohla/
• Maa riigi omandisse jätmiseks
nõusoleku andmine, maaüksustele koha-aadresside ja
sihtotstarvete määramine
• Avinurme ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni ehitusluba
• Nõusoleku andmine liiklusvälise teabevahendi paigaldamiseks
• Kasutusloa väljastamine /
Tammispää Nõmme /
• Kasutusloa väljastamine /
Putu/
• Hooldajatoetuste mittemääramine
• Hooldajatoetuste määramine
22. märtsil
• Arutamiseks: K/Ü Veiko jagamine
• Maa hindamise seaduses ja
maareformi seaduses ning
selle alusel antud Vabariigi
Valitsuse määrustes sätestatud
ülesannete delegeerimine –
volikogu eelnõu
• Erandkorras vabastamine
korraldatud jäätmeveost
• Korraldatud jäätmeveost vabastamine
• Ühismahuti kasutamine
• Nõusolek puude maha võtmiseks
• Mustvee valla jäätmehoolduseeskiri – volikogu eelnõu
• Mustvee valla jäätmevaldajate
registri põhimäärus – volikogu
eelnõu
• Haldusülesande delegeerimine ja halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine ja kaks
halduslepingut lisatud (7.1
jäätmekava ja 7.2 registri
oma)
• Kinnisasjaga liitmiseks iseseisva kasutusvõimaluseta sobiva
maa erastamine, Pargi 7a
• Kinnisasjaga liitmiseks iseseisva kasutusvõimaluseta sobiva
maa erastamine, Pargi 25a
• Kinnisasjaga liitmiseks iseseisva kasutusvõimaluseta sobiva

maa erastamine, Pargi 23a
• Alla lihthanke piirmäära jääva hanke “Voore lasteaiaosa
projekteerimine” pakkumustulemuste kinnitamine ja
kvalifitseerimistingimustele
vastavaks tunnistamine
• Mustvee Kooli ja Peipsi Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks konkursi korraldamine
• Konkursikomisjoni moodustamine
• Kogukonnakogu statuut
• Voore kooli töötajate koosseisu muutmise heakskiit
• Vallavanema puhkus – volikogu eelnõu
• MTÜ Jõgevamaa Päästjad
taotlus
29. märtsil
• Hooldajatoetuse mittemääramine
• Sotsiaalkorteri üürile mitteandmine
• Üürilepingu lõpetamine
• Metallix-Puit OÜ taotlus ja
vastus taotlusele
• L o h u s u u Va l l a v a l i t s u s e
24.05.2016 korralduse nr
65 „Ehitiste teenindamiseks
vajalike maade määramine“
muutmine
• Mustvee Lasteaia põhimäärus
• Väärteomenetluses Mustvee
Vallavalitsuse nimel osalevate
ametikohtade kinnitamine
• Avaliku ürituse korraldamise
ja pidamise kord
• Mustvee valla heakorraeeskiri
• Koerte ja kasside pidamise
eeskiri
• Mustvee Linnavara OÜ 2017.
a majandusaasta aruande
kinnitamine
• Loa andmine avaliku ürituse
korraldamiseks – kanuumatk
• Hinnapakkumise kinnitamine
Mustvee linnas Narva tn 16
kinnistu juurdepääsu ja parkla
projekteerimine
• Liikluse piiramine kohalikel
teedel
• Arutamiseks ja informatsiooniks
Mustvee Vallavolikogu ja Vallavalitsuse otsused, määrused, korraldused ja protokollid on leitavad
Mustvee valla kodulehel asuvas
dokumendiregistris DELTA.

17. aprillil kella 14-16 Avinurme Puiduaidas
24. aprillil kella 14-16 Lohusuu Kogukonnamajas (Jõe tn 1)
Tutvustame, millega Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
tegeleb ja milliseid teenuseid ettevõtjatele, kodanikuühendustele
ja turismitegijatele pakume, räägime lähemalt maakondlikest
projektidest, sündmustest ja võrgustikest, milles saaksite
osaleda.
Päeva teises pooles on meie konsultandid valmis nõustama
ettevõtjate ja kodanikuühenduste projekte või ettevõtlusideid.
Palume oma nõustamissoovist eelnevalt teada anda e-postile
info@jaek.ee.
Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus, tel 5208423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
kutsub nõustamisele kõiki, keda huvitab
- ettevõtte asutamine
- äriideele hinnang
- äriplaani, ﬁnantsprognoosi ja projektitaotluse koostamine
- toetuste võimalused
- ettevõtte arenguvõimalused
Teenus on TASUTA. Vastuvõtt tööpäeviti E-N.
Broneerimine: info@jaek.ee; tel. Enn 5333 5172,
Marve 5210431. Aadress: Suur 3, Jõgeva linn. www.jaek.ee

Tartu tn 74 kinnistu ja selle lähiala
detailplaneeringi vastu võtmine ja
avalikustamine
Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse
08.03.2018 korraldusega nr 67 võeti vastu Mustvee vallas
Mustvee linnas asuva Tartu tn 74 kinnistu (registriosa nr 1765135,
katastritunnus 48501:005:0004, sihtotstarve ärimaa, üldpindala
7590 m²) ja selle lähiala detailplaneering ning korraldusega nr
66 on jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tartu tn 74
kinnistule ehitusõiguse andmine pood-kohviku, tankla ja pesula
rajamiseks, arhitektuuri- ja ehituslike nõuete ning tehnovõrkude
paigutuse määramine, tuleohutuse nõuete määramine, samuti
heakorrastuse nõuete kehtestamine.
Kehtiva üldplaneeringu alusel on Tartu tn 74 kinnistu
maakasutuse juhtotstarbeks kaubandus ja ärimaa.
Detailplaneeringuga olemasolevaid Tartu tn 74 krundipiire
ei muudeta. Planeeringuala suurus on 9900 m2. Juurdepääs
kinnistule on planeeritud kinnistu kaguosast Jõgeva-Mustvee
tugimaanteelt nr 36.
Tartu tn 74 kinnistu on hoonestamata. Hoonestusala
määramisel on lähtutud tankla, pesula ja varjualusega tekkivatest
terviklahenduste võimalustest, mis tagaksid mugava tankimise
ja sujuva liikluse. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata
olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-,
sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda
Mustvee Vallavalitsuses (Tartu tn 28, Mustvee) E-R 9-16 või
Mustvee valla kodulehel.
Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 30.03.2018
kuni 15.04.2018. Detailplaneeringuga saab tutvuda Mustvee
Vallavalitsuse majandusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee linn)
E-R 9-16.00 või Mustvee valla kodulehel.
Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 2 on igal isikul
õigus avaliku väljapaneku ajal avaldada detailplaneeringu kohta
arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada avaliku väljapaneku
kestel kirjalikult Mustvee Vallavalitsusse (Tartu tn 28, Mustvee
linn) või saata elektronpostile info@mustvee.ee.
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Mustvee valla
kogukonnakogu statuut
28. märtsi Mustvee vallavolikogu istungil toimus Mustvee
valla kogukonnakogu statuudi 1.
lugemine. Statuudi töötas välja
2017. a ühinemisläbirääkimisteks
moodustatud kultuuri töörühm,
eelnõud täpsustas juhtkomisjon ja
linna/vallasekretäride töörühm.
Osades piirkondades toimusid ka
rahvakoosolekud, et arutada läbi
statuudi olulisemad punktid –
moodustumine, ülesanded, piirid
ja töökorraldus.
Mis on kogukonnakogu? Tegemist on valla ühe piirkonna
esindajate esinduskoguga, mille
kaudu korraldatakse elanike,
kodanikuühenduste, ettevõtjate
ja teiste huvigruppide kaasamine
vallajuhtimisse ja piirkonna seisukohalt oluliste otsuste langetamisse. Sisuliselt on tegemist vahelüliga
kogukonna ning vallavolikogu ja
-valitsuse vahel. Eelnõu kohaselt

saab iga senise omavalitsuse kohta
moodustada kuni kaks kogukonnakogu. Kogu liikmed valitakse
piirkondlikul rahvakoosolekul
ning kogus võib olla kuni 9 liiget.
Tööd koordineerib kogukonnakogu vanem, kes valitakse esimesel
koosolekul. Kogukonnakogu saab
kaasa rääkida oma piirkonna
olulisemate dokumentide (planeeringud, eelarve, arengukavad
jms) menetlemisel, informeerida
vallavalitsust ja teenuskeskust
piirkondlikest probleemidest ning
teha ettepanekuid avalike teenuste
paremaks osutamiseks.
Statuudiga on võimalik tutvuda
Mustvee valla kodulehel www.
mustveevald.kovtp.ee. Muudatusettepanekuid saab teha 1. maini
e-postil katrin@mustvee.ee.
KATRIN RAJAMäE
arendusnõunik

Peipsiveeres on ettevõtlikud
noored
Juba kolmandat aastat järjest toimus projekti „Peipsiveere
ettevõtlikud noored“ äriideede
konkursi finaal Mustvee Kultuurikeskuses.
27. märtsil kogunesid Anna
Haava nimelise Pala kooli, Mustvee Kooli ja Peipsi Gümnaasiumi
53 õpilast Mustvees, et maha
pidada üks vägev äriideede lahing.
„Peipsiveere ettevõtlikud noored“ on projekt, mille eesmärgiks
on kaasa aidata Jõgevamaa Peipsiveere programmi piirkonna
(Mustvee linna, Kasepää ja Pala
valla) kogukonna elujõulisuse
jätkusuutlikule säilimisele, piirkonna koolinoorte (7.-12. klass)
ettevõtlikkuse arendamise, ettevõtlusõppe toetamise ja ettevõtlusringi korraldamisega. Projekti
“Peipsiveere ettevõtlikud noored”
rahastatakse Peipsiveere programmi raames. Lisaks panid õla alla
endised kohalikud omavalitsused
– Mustvee Linnavalitsus, Kasepää
Vallavalitsus ja Pala Vallavalitsus.
Ettevõtluse töötoad algasid juba
veebruari alguses, kui start anti
äriideede genereerimiseks. Läbi
kuue ürituse ja kahe kuu kogusid
noored teadmisi ja kogemusi. Näiteks uuriti oma toote või teenuse
turgu ja kuidas seda müüa, kuidas
koostada pitch ehk müügikõne
ning loomulikult said nad harjutada ka laval esinemist avaliku esinemise töötoas, mis tõi nii mõnegi
noore oma mugavustsoonist välja.
Kõik need ettevõtluse baasteadmiste koolitused olid korralikuks
aluseks pidulikule lõppüritusele.
Kogu projekti krooniks oli finaal,
kus valiti välja parimad äriideed.
Finaalis osales 14 võistkonda,
keda hindas 6liikmeline žürii. Võitjaks osutus Peipsi Gümnaasiumi
noormeeste võistkond äriideega
„Mustvee suveniirid“. Nagu nimigi
ütleb oli nende äriideeks tootma
hakata Mustvee kaunimate kohtade piltidega puidust suveniire
ehk külmkapimagneteid. Teisele
kohale jõudsid MEMO kellad.
Nende kahe tubli Pala kooli poisi
ideest olid valminud juba käega
katsutavad puidust kellad, mille
külge oli kinnitatud kriiditahvel,
et oma tähtsamaid märkmeid sin-
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na kirjutada. Kolmandale kohale
tuli samuti Peipsi Gümnaasiumi
tütarlaste võistkonna idee „Laste
kursused“. Nende idee oli oma
kooli algklassi õpilastele pakkuda
mängulisel teel erinevate kooliainete niinimetatud järelkursuseid.
Kõik osalejad olid äärmiselt
tublid ja julged! Žüriil oli otsust
teha keeruline ja sellepärast pandi
välja ka kolm lisaauhinda. Üheks
äriideeks, mis sai eriauhinna oli
„Huulepulga hoidja“. Peipsi Gümnaasiumi tütarlapsed meisterdasid
valmis huulepulga hoidjad, et lahendada hügieeniliste huulepulkade kadumise probleem. Pala kooli
võistkond DICOPLA esitles finaalis
pehme aluspinnaga arvutialust,
mida saab võtta süles hoitava
arvuti alla. Lisaks sai auhinnatud
ka Mustvee Kooli tiim nimega
SmartClean, kelle idee oli prillide
või telefoni ekraanide puhastuspudel, mille ühte otsa oli kinnitatud
märguv puhastussvamm ja teises
otsas oli kuivatamiseks mõeldud
lapike.
1.-3. koha auhindadeks oli kinkekaardid Apollolt ja preemiareis
Tartusse, kus noored ise saavad
valida külaskäigud kas Ettevõtluskülla, Ahhaa keskusesse, Põgenemistuppa, PlayTech kontorisse
või Aurasse. Lisaks pani auhinnad
välja ka Vudila – tasuta sissepääs
juba sel suvel Vudilasse!
Eriauhindadeks oli Huulepulga
hoidja meistritele samuti Tartu
reis koos esikolmikuga. DICOPLA
ja SmartClean meeskonnaliikmed
saavad suvel tasuta Vudilasse lustima minna. Üritused olid noorte
seas väga menukad. Võimaluse
korral loodame korraldada ka
tuleval aastal sellise projekti, et
Peipsiäärsed noored saaksid veel
rohkem indu ja julgust ettevõtlusega tegelemiseks. Usume, et
kui noored peale finaali ei jäta
oma ideed unarusse, siis võib nii
mõnestki veel tulevikus kuulda!
Projekti korraldaja SA Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskus ootab
kõige rohkem mini- ja õpilasfirmade tekkimist, siis on missioon
olnud edukas ja tasub jätkata!
ELIS ÕIS,
Projektijuht

Tule keskkonnakäppa püüdma!
Keskkonnaministeerium
kutsub kõiki haridusasutusi ja keskkonnahariduse
organisatsioone osalema
Keskkonnakäpa konkursil.
Kandideerida saab 2.-29.
aprillini. Kõik kandidaadid
jõuavad ka žürii lauale,
kust valitakse laureaadid.
Lisaks žüriile saavad kõik
inimesed valida oma lemmiku 7.-20. maini kestval
rahvahääletusel.
Keskkonnakäpa konkurss on
keskkonnasõbraliku haridustegevuse tunnustamiseks algatatud konkurss. Konkursile sobivad esitamiseks kõik algatused,
mis aitavad kujundada inimesi
keskkonnasõbralikumaks ja
–teadlikumaks ning mis muudavad meie ümbrust paremaks.
Oodatud on projektid, mis on
uudsed, ressursisäästlikud ning
avaldavad head mõju keskkonnale ja kasvatavad osalejate
keskkonnateadlikkust.
Kokku on konkursil viis kandideerimise rühma: lasteaed,

õpilasrühm/klass, õpetaja, kool
ning keskkonnaharidust pakkuv organisatsioon. Kandideerida saab kategooriates Tubli
tegutseja, Tark tarbija, Õnnelik
õpe, Kogukonna kaasamine ja
Innukas innovaator. Viimane
on eriauhind, mis antakse tegevuste eest, mille käigus on
leitud uudseid/leidlikke lahendusi keskkonnateemade käsitlemisel, olgu selleks põiming
erinevate ainevaldkondade
vahel, keskkonnasõbralikkust
edendavad uuringud, vaatlused, leiutised, kampaaniad,
koostöö lastevanemate ja ettevõtetega jms.
Kandidaate saab esitada 29.
aprilli südaööni konkursi kodulehel asuva ankeedi kaudu
(www.keskkonnakäpp.ee/ankeet). Keskkonnakäpa veebilehelt leiab lisainfot kandideerimistingimuste kohta. Esita
oma kandidatuur või soovita
meile tublisid tegijaid oma kogukonnast!
2014. aastast korraldatavat

konkurssi viis esimesel kahel
aastal läbi Keskkonnaamet
ning seda Euroopa sotsiaalfondi
programmi „Keskkonnahariduse arendamine” toel. 2016.
aastast korraldab konkurssi
Keskkonnaministeerium. Nelja
aastaga on konkursile esitatud

keskmiselt 115 projekti aastas
ning kokku on välja antud 103
tunnustust ehk keskkonnakäppa.
KAIRI TOIGER,
Keskkonnaministeeriumi
avalike suhete osakonna
peaspetsialist

MUSTVEE VALLAVOLIKOGU
Sotsiaalkomisjoni tööplaan aastaks 2018
I kvartal
1. Sotsiaalkomisjoni eelarve
2018.
2. „Valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
kord“ – muudatuste tutvustamine.
3. I kvartali rahaliste vahendite, erandjuhtude sotsiaaltoetuste
kasutamise kokkuvõte ja arutelu.
4. Sotsiaalkomisjoni töökorralduse kokkuvõttev arutelu.
5. Tõsta teadlikkust abivajavate
isikute kohta kogu vallas, info
kogumine. Vajadusel nimekirja
koostamine.
6. Südamepäeva korraldamise
koordineerimine.
7. Muude lisaküsimuste arutelu.
II kvartal
1. Analüüsida kogutud infot abivajavate elanike kohta ja koostada
tegevusplaan, jõuda abivajajateni
ja suhelda isiklikult.
2. Kaasata sotsiaalkomisjoni liikmeid abivajavate perede aitamisel.
3. Ülevaade 2018. a I poolaasta
sotsiaaltöövaldkonna ja erandjuhtude sotsiaaltoetuste rahaliste
vahendite kasutamisest.
4. Noorimate vallakodanike
vastuvõtu korraldamise toetamine
koos vallavalitusega.
5. Lastekaitsepäeva korraldamine koostöös Kultuuri komisjoniga.
6. Köögivilja ja puuvilja kampaania korraldamise koordineerimine.
7. Kokkusaamine, ülevaate
andmine ning koostööde võimaluste kaardistamine Jõgevamaa
puuetega inimeste kojaga.
8. Muude lisaküsimuste arutelu.
III kvartal
1. Rahvusvahelise eakate päeva
läbiviimisele kaasaaitamine koostöös Kultuurikomisjoniga.
2. Sotsiaaltoetuste efektiivpiirmäärade ülevaatamine.
3. Sotsiaalkomisjoni töökorralduse kokkuvõttev arutelu,
vajadusel läbi viia töökorralduses
muudatused.
4. Muude lisaküsimuste arutelu
IV kvartal
1. 2019. a sotsiaalvaldkonna
eelarve koostamise.
2. „Valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
kord“ – muudatused ja ettepanekud; materjalide vormistamine
vallavolikogule.

3. Eakate jõulupeo läbiviimisele
kaasaaitamine koostöös Kultuurikomisjoniga.
4. Laste jõuluürituste korraldamine ning jõulupakkide kättetoimetamine koostöös Kultuurikomisjoniga.
5. Ülevaade 2018. a II poolaasta
sotsiaaltöövaldkonna ja erandjuhtude sotsiaaltoetuste rahaliste
vahendite kasutamisest.
6. Kokkuvõte sotsiaalkomisjoni
tööst.
7. Sotsiaalkomisjoni tööplaani
koostamine aastaks 2019.
8. Muude lisaküsimuste arutelu.
Arengu- ja eelarvekomisjoni tööplaan aastaks 2018
Jaanuar – 2018. aasta eelarve,
korrad, struktuuri muudatused.
Veebruar – 2018. aasta eelarve,
lasteaedade juhtimise ühendamine.
Märts – suuremad projektid,
valla arengukava.
Aprill – suuremad projektid,
Emajõe Veevärk, majandusvaldkonna ümberkorraldused.
Mai – eelarve eeskiri, eelarvestrateegia ja arengukava, majandusvaldkonna ümberkorraldused,
Emajõe Veevärk.
Juuni – ettevõtete külastus.
August – eelarvestrateegia ja
arengukava, valla asutuste külastus.
September – 2019. aasta eelarve, eelarvestrateegia ja arengukava.
Oktoober – 2019. aasta eelarve, valla asutuste ja ettevõtete
külastus.
November – 2019. aasta eelarve.
Detsember – aasta kokkuvõte.
Majanduskomisjoni tööplaan aastaks 2018
Märts, juuni – Ühise kommunaalteenuse ettevõte loomine.
Aprill, oktoober – Korteriühistud.
Aprill, mai – Ühistransport (õpilaste- ja sotsiaaltransport).
Aprill, oktoober – Munitsipaalteed, tänavavalgustus.
Aprill, detsember – Ühisveevärk
ja kanalisatsioon.
Hariduskomisjoni tööplaan aastaks 2018
I kvartal
Tutvumine Kasepää Tiheda las-

teaiaga ja Mustvee lasteaiaga, lasteaedade ümberkorraldamisest.
Kordade läbivaatamine: huvihariduse ja -tegevuse toetamise
kord, hoolekogu moodustamise
kord ja töökord, Mustvee valla
hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava
konkursi läbiviimise kord, Mustvee Muusika- ja Kunstikooli õppeja kohatasu suuruse kinnitamine
ning tasumise kord.
2018. aasta haridusvaldkonna
eelarve ülevaatamine.
Tutvumine Mustvee kooli ja
Peipsi Gümnaasiumiga, koolivõrgu korrastamisest, haridusvaldkonna juhtimise ümberkorraldamine.
II kvartal
Mustvee valla hallatava koolijuhi konkursi korraldamisest.
Tutvumine Lohusuu LasteaedPõhikooliga.
Lasteaedade kohtade ja ametikohtade koosseisu ülevaade.
Huvihariduse ülevaatamine.
III kvartal
Mustvee valla haridusasutuste
valmisolek 2018/2019 õppeaastaks.
Arengukava ülevaatamine.
Tutvumine Avinurme haridusasutustega (lasteaed, gümnaasium).
IV kvartal
Tutvumine Voore põhikooli ja
Saare lasteaiaga.
2019. aasta hariduseelarve
põhimõtted.
2019. aasta tööplaani koostamine.
Kokkuvõte 2018. aasta hariduskomisjoni tööst.
Kultuurikomisjoni tööplaan aastaks 2018
Jaanuar – valla kultuurikalendri koostamine, MTÜ-de toetamise
kord, tutvumine Avinurme kultuuriasutustega.
Veebruar – komisjoni tööplaani
koostamine, tutvumine Lohusuu
kultuuriasutustega .
Märts – valla kultuuriasutuste
külastamine ja fotoandmebaasi
loomine, tutvumine Kasepää
kultuuriasutustega.
Aprill – külaliikumine vallas,
tutvumine Saare ja Voore kultuuriasutustega.
Mai – spordiobjektide tööga
tutvumine.

Juuni – ülevaade valla tunnustustegevusest allasutustes ja
vallavalitsuses, statuudi väljatöötamine.
Juuli-august – valla suviste kultuuriürituste külastamine.
September – komisjonile laekunud avalduste arutamine ja
võimalike lahenduste väljapakkumine.
Oktoober – valla eelarve kultuuriosa. Ettepanekud.
November – valla inimeste
esitamine (Kultuurkapitali aastapreemia jne.).
Detsember – valla kultuurikalendri koostamine.
Revisjoni komisjoni tööplaan aastaks 2018
Jaanuar – tööplaani koostamine.
Veebruar – revisjonikomisjoni
tööplaani kinnitamine kuude
lõikes, valla sõiduvahendite sihipärane kasutamine, tankla
kütusekaardid.
Märts – tutvumine valla poolt
hallatavate allasutuste tööga,
eelarve täitmine.
Aprill – vallaeelarve täitmine I
KV, hanked.
Mai – majanduslike huvide
deklaratsioonide täitmine ja
esitamine revisjonikomisjoni
liikmete osalemine Lõuna-Eesti
Teabepäeval.
Juuni – 2017. a majandusaasta
aruandele ja eelarve täitmisele
hinnangu andmine. Vallavara ja
Linnavara tööga tutvumine ja
eelarve täitmine.
Juuli – vallaeelarve täitmine
II KV.
August – ehituslepingud ja
nende täitmine, finantsarvestus ja
täitedokumendid, nende vastavus
seadustele ja arengukavale.
September – tutvumine vallavarade ja nende kasutamisega.
(ostu-müügitehingud).
Oktoober – vallateede hooldamine, remontimine, ehitusplaani
täitmine. Kõnniteed. Valla eelarve
täitmine III KV.
November – vallavalitsuse
hallatavate allasutuste kontrollimine ja otstarbekuse analüüs.
MTÜ, SA, tegevuse toetamiseks
ja vallaeelarvest eraldatud rahade
kasutamine.
Detsember – vallavalitsuse
struktuuri analüüs.

Traditsiooniline kalapüügivõistlus Kasepää Kala
3. märtsil toimus Kasepääl
järjekordne Kasepää Kala –
harrastuskalastajatele mõeldud
kalapüügi võistlus Peipsi järve
jääl. Sündmuse traditsioon on
väga pikk, sel aastal toimunud
Kasepää Kala kandis juba järjekorra numbrit 17. Aastast
aastasse on sündmus muutunud
osalejate rohkemaks, sellel aastal
registreerus võistlusele juba 342
suurt ja väikest kalameest. Kuna
võistlus on mõeldud kogu perele,
siis suureneb ka nende külastajate hulk, kes ise kala ei püüa. See
teeb korraldajatele ainult head
meelt ja oleme püüdnud pakkuda huvitavat meelelahutust kõigile, kes kohale tulevad. Järjest
laiemaks hakkab muutuma laat,
kus kaubeldakse rohkelt kalaga
ja kõiksugu muu toidukraamiga, kuid ei puudu ka käsitöö,
kalastustarbed ja muu huvitav
kaup. Juba mõned aastad on
muusikalist meelelahutust pakkunud mõni pillimees ning sel
aastal esmakordselt oli Peipsi
jääle püstitatud tõeline kaluriküla, meenutamaks sajandite
tagust kohalikku traditsiooni, kui
kalurid talvisel ajal nädalateks
järvele läksid ning selle tarbeks
jääle ajutise küla püsti lõid.
Küla, kus oli olemas nii kõrts
kui saun, muudest eluruumidest
rääkimata.
Kasepää Kala kalapüügi võistluse võistlusreeglid näevad ette,
et võistlejad ei tea ette, millist
tulemust hinnatakse – kas kogust, kala pikkust vms. Sel aastal hinnati kõige suurema kala

kaalu, kala pidi kalamees ise
oma saagi hulgast välja valima.
Võistlus kujunes väga tasavägiseks, naised ei jäänud alla meestele ega lapsed täiskasvanutele.
Võitjateks osutusid: lapsed – Arseni Maspanov (240 gr); naised
– Triin Kübarsepp (382 gr);
mehed – Mihkel Mäerand (238
gr). Peaauhinna, paat Kiili, võitis
Dmitri Maspanov 394 gr kalaga.
Lisaks kalapüügile võisteldakse
Kasepää Kalal ka jääaugu puurimises ja raiumises aja peale.
Mõlemad nimetatud võistlused
võitis Urmet Kaur, augupuurimiseks läks tal aega 0,16,28 sek
ning raiumiseks 1,42,44 sek.
Esmakordselt sellel aastal toimus
kelgutamise võistlus jäärajal, kus
läbida tuli jäänaasklite abil 50
m aja peale. Selgus, et naasklite
kasutamine vajab harjutamist,
paljud liikusid end käte abil
edasi lükates oluliselt kiiremini

edasi, kuigi oleks pidanud olema
vastupidi. Kelguvõistluse võitjateks tulid: lapsed – Railo Liivak,
naised – Pirgit Koppas ning
mehed – Reigo Amor. Tore, et ka
uus võistlusala, mis teiste kõrval
oli mõeldud meelelahutuseks
neile, kes ise kala ei püüa, leidis
rohkelt osavõtjaid.
Kasepää Kala on osalejate seas
tuntud kui rohkete ja väärtuslike
auhindadega kalapüügi võistlus.
Auhinnalaud oli uhke ka sel aastal, seda tänu suurele sponsorite
hulgale. Lisaks peaauhinnale,
mis kuulub kalapüügi võistluse
võitjale, läks osalejate vahel
loosimisele suur televiisor, üliõhuke Philips Full HD LED-teler
49 tolli, mille omanikus loosi
tahtel sai mees, kellel endal ühtki
kala ei õnnestunudki püüda. Vot
sellised võimalusi pakub Kasepää
Kala! Auhinna said kõikide võistlusklasside I-III koht, lisaks palju

eripreemiaid, sh kõige noorem
osavõtja, kes on sündinud 2014
ja kõige vanem, kelle sünniaastaks on 1932. Auhindadena jagati välja suurel hulgal igasugust
kalamehele tarvilikku varustust
ning palju muud kraami, mida
võistluse sponsorid välja olid
pannud.
Päeva läbi viijaks ja võistlejate ergutajaks oli ka sel aastal
Vladislav Koržets, kes on olnud
Kasepää Kala päevajuhiks juba
mitmeid, mitmeid aastaid ning
keda võib juba pidada selle
võistluse patrooniks. Võistluse
tõrgeteta sujumise ja rikkaliku
auhinnafondi eest on lisaks vallavalitsusele juba seitse aastat
hea seisnud Peipsi Harrastuskalastajate Klubi, eesotsas Tarvo
Leoniga.
Suur tänu korraldajatele! Kasepää Kala 2018 suurimad toetajad olid: Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Vobla
Fishing Estonia OÜ, Boatworld
OÜ, Viking Life-Saving Equipment Estonia AS, Eesti Leivatööstus AS, ERR, TV 3, TV 2, ajakiri
„Kalale“, BoBo kalastustarbed
(Devoran OÜ), Mif Laine OÜ,
Peipsi Kalatööstus OÜ, KÜ Peipsi
Rand, OÜ Jokri, Santa Maria,
Alfrina OÜ, Nero, Jägermeister
jt. Suur tänu kõigile toetajatele
ja osalejatele! Täname koostööpartnerid Peipsimaa Kogukonnaköök ja Rakke Kalaspordiklubi,
kes ehitasid jääle kalaküla!
Kohtumiseni XVIII Kasepää
Kalal 2019!

AKzonobel Cup 2018 võrkpalliturniir
Peipsi Gümnaasium osales
16.-17. märtsil Viljandis Eesti
Koolispordi Liidu AKZONOBEL
Cup 2018 võrkpalliturniiril.
4T+2P vanusegrupis saavutati
III koht. Võistkonnas mängisid:
Anastasia Otrutskaya, Sten
Smirnov, Stanislav Sorokin,
Karina Tšeblakova, Nicol Kolpakova, Daniella Kolpakova ja
Kristi Antonov.
Võistkonna parimaks män-

See oli ebainimlik stalinistlik poliitika. Mitte mingit põhjust inimesi
kodudest lahti kiskuda polnud.
Muudkui, et nad armastasid oma
kodumaad, tööd selle nimel ja ei
tahtnud toetada võõrast, rahvale
vaenulikku, nõukogude riigikorda.
Siberis oli väga raske – nälg,
külm, haigused, igatsus isamaa ja
oma kodu järele. Paljud ei pidanud
vastu, jäid haigeks ja surid. Heino
Kiige vanaema sealhulgas.
Romaani peategelane on Heino
ema Ella Kiik (raamatus Maria).
Nähtud lavastuse autoriks on Anita
Pavlova. Ta võttis aluseks Kiige
teose, aga põimis sinna oskuslikult
Koidula, Liivi ja Haava patriootilist
luulet ja vanaproua Armilde Luige
olustikulisi laule. Etendusest jäi
kõlama mõte, et Eesti naine, ema
on võimeline ka suures kitsikuses
ennastohverdavalt seda piskut
jagama, mis tal on.
„Inimene ei ole metsloom, et
rändab, kus juhtub ja kodu pole
kusagil. Inimene, kuhu tema ka ei
satuks, ta elab selle paiga endale
koduseks.“ Kuid sünnikodu on
üle kõige.
Kui etendus, see pisaraid täis
Siberimaa lugu lõppes, olid nii
näitlejad kui publik veel mõneks
ajaks vestlusringis. Ka Heino Kiige tütred, sugulased ja tuttavad
ning Jõgevamaa represseeritute
esindajad.
ELLE-VAIKE KIIK

Saare kooli “head aega” pidu
14. aprillil
Kuna vana Saare koolimaja
läheb sel kevadel renoveerimisse ja saab endale uue sisu, siis
kutsume kõiki koolimaja vanale
sisule head aega ütlema.
Kuna see väärikas hoone on
kogukonna jaoks väga olulise
väärtusega ja ehitatud selle
kandi tublide inimeste töö ja
rahadega, siis maja jääb väljast
samasuguseks nagu praegu.
Aga tehakse ajahambale vastupidavamaks. Ehk siis hinnatakse maja olukorda nii seest kui
väljast ja tehakse ta nii korda, et
ta püsiks veel pikka aega meie
rõõmuks püsti.
Hetkel majas olev muuseum
pakitakse aprillis kokku ja pannakse aastaks hoiule. Kõik vana
mööbel, mis uues muuseumis
rakendust ei leia, läheb uuele
ringile. Kas leiab koha rahvamajas või hakkab uut omanikku
otsima.
Kui ilmad ilusamaks lähevad,
siis ehk teeme ühe vahva laadagi, kus tuleb müüki nii vanu
raamatuid kui ka muuseumist
üle jäävaid asju.
Uus muuseum on plaanide
järgi uksi avamas hiljemalt

2019 sügisel. Ja siis juba maailma parima Kalevipoja muuseumina.
Mis täpsemalt majas plaanis
teha, seda räägime “head aega”
peol juba 14. aprillil. Ootame
kõiki kella 16st alates. Ka neid,
kes pole kooliga otseselt seotud, aga tunnevad, et tahaks
veel tulla vanale majale pilku
heitma.
Mis siis sel päeval plaanis?
Kell 16.30 algab rahvamaja
suures saalis aktus. Endine
kooli kokk Ille teeb meile koolilõunat – hetkel on käimas hääletus söögi osas. Peale seda on
aega vanas koolis ringi kolada
ja osaleda klassijuhatajatunnis.
Kõigil on ka võimalus meenutada kooliaega.
Selleks on meil tulemas mälestuste tuba, kus saab üles
kirjutada, jutustada või videosse salvestada põnevaid seiku
seoses selle majaga. Kell 20
algab tantsuõhtu ansambliga
PS Troika. Õhtul on rahvamajas
avatud kohvik.
Sissepääs eelmüügist 10€,
pärast 15€. Täpsem info telefonil 5289500 (Annika).

Liia Lust konsultatsioon ja nõuanne
Maamajanduse konsulent Liia Lust abistab
ÜPt toetuste täitmisel e-prias
Mustvee Kultuurikeskuses
8. ja 16. mail kella 8.00-17.00.
2018. aastal saab toetuse taotlusi esitada ainult
e-keskkonnas.
Aeg palun broneerida telefonil 523 5115
või liia@kamari.ee.
Palun kontrollida ID kaardi ja sertifikaatide kehtivust.
e-pria ei võimalda 2018. aastast siseneda läbi pangalingi.
Nõustamine 2 tunni ulatuses on tasuta.

gijaks tunnistati Sten Smirnov
ja üllatus mängijaks Kristi Antonov.
4P+2T vanusegrupis saavutati VIII koht. Võistkonnas mängisid: Veronika Bõstrova, Dmitri
Topkin, Nikita Zapevalov, Denis
Žulin, Daniil Otrutsky, Maksim
Hollat ja Lilia Proskina. Võistkonna parimaks mängijaks tunnistati Daniil Otrutsky ja üllatus
mängijaks Lilia Proskina.

Maria Siberimaal
Olen lugenud peaaegu kõiki
Heino Kiige raamatuid, sealhulgas ka Mariat Siberimaal. Minu
arvates on see romaan autori
tippteos. Sel teemal kirjutamine
oli tol ajal riskantne. Ausalt ja
avameelselt nõukogude korra
vastane teos lihtsalt ei ilmunud.
Nõnda oli Heino Kiige raamatutega ikka olnud – nad ei ilmunud
kohe kui valmisid. Aga õnneks on
nad siiski meie lugejateni jõudnud.
Maria kirjutas autor poole aastaga
valmis, ilmumiseni läks kümme
aastat. Selle aja (1978-1988) jooksul loeti Mariat käsikirjas. Umbes
3 tuhat usaldusväärset inimest
lugesid ja kiitsid. Oli keeruline
aeg, kui Kiik võitles oma raamatu
ilmumise nimel.
Ja siis, laulva revolutsiooni aastal ta ilmus, ilma ühegi kärpeta ja
koguni 125 tuhandes eksemplaris.
See oli, on ja jääb Eesti ilukirjanduse tiraažirekordiks.
“Maria Siberimaal“ puudutab
meid kõiki, ta on ausalt valus ja
südantkriipiv raamat.
Hiljuti oli Avinurme rahval õnn
näha koduvalla kirjaniku tähtteosel põhinevat lavastust. Esines
näitetrupp ATINA.
Inimesed kodudest lahti kistud,
loomavagunitesse topitud, veeti
üle tuhande kilomeetri kaugusele
Siberisse. Väikeselt Eestimaalt
küüditati sinna üle 23 tuhande
inimese – vanuritest sülelasteni.

5

Mustvee Valla TEATAJA

Nr 3 (3) Aprill 2018

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Peipsi Gümnaasiumi ja Mustvee Kooli
direKtori aMetiKoha täitmiseks.
Peipsi Gümnaasium (Narva 24, Mustvee) ja Mustvee Kool
(Tartu 11, Mustvee) on Mustvee Vallavalitsuse hallatavad munitsipaalkoolid. Võtame tööle kahele koolile ühise direktori kelle
tööülesanneteks on tagada koolide õppe- ja kasvatustegevuse
korraldus ja tulemuslikkus ning üldine areng.

Mustvee spordihoone
kakskümmend aastat
10. märtsil toimus Mustvee
spordihoone 20. aastapäevale
pühendatud võrkpalliturniir
3M+3N.
Osales seitse võistkonda.
Esikoha saavutas Avinurme
võistkond, kellele järgnesid Audentese I võiskond ja Audentese
II võistkond.

Kolme paremat võistkonda
autasustati karikate ja medalitega. Iga võistkonna parimale
mängijale oli eriauhind. Kõik
võistlejad said Spordihoone
mälestusmedali.
JAAN RAHUKÜLA

Mustvee valla noortevolikogu
valimised 7.-11. maini 2018
Kandidaate saab esitada 16.-20. aprillini 2018.
Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus (kandidaadi nimi, sünniaeg, elukoht, kool) paberil Mustvee vallavalitsusse, e-kirja teel
aadressile info@mustvee.ee või Mustvee valla kodulehel oleval
vormil.
Kandideerida saavad noored vanuses 12-26 aastat, kelle registreeritud elukoht on Mustvee vald või kes õpivad Mustvee valla
territooriumil asuvates haridusasutustes.
Valida saavad noored vanuses 11-26 aastat. Kaasa võtta ID-kaart
või õpilaspilet.
Mustvee valla noortevolikogu valimised toimuvad
7.-11. mai 2018.
Hääletada saab:
Mustvee Kool
7.-11. mai kell 8.30-14.00
Mustvee Avatud Noortekeskus
7.-11. mai kell 15.00-17.00
Peipsi Gümnaasium
7. mai kell 10.00-14.00
Raja Vabaajakeskuse Noortekeskus
8. mai kell 16.00-18.00
Lohusuu Vabaajakeskuse Noortetuba
9. mai kell 13.00-15.00
Avinurme Gümnaasium
10. mai kell 8.00-12.00
Voore Põhikool
11. mai kell 8.00-12.00

Kandidaadilt ootame:
•valmisolekut viia kaks kooli ühise juhtimise alla;
•julgeid visioone ja oskust neid koostöös kooliperedega ellu
viia;
•valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi
kompetentsimudelist;
•väga head koostööd kohaliku kogukonnaga, ettevõtjatega ja
teiste haridusasutustega;
•nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke
isikuomadusi.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
•magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
•juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
•väga head teadmised haridusvaldkonnas.
Kandideerijatel esitada:
•motiveeritud avaldus;
•elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
•ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad;
•visioon Mustvee koolide rollist ja arenguvõimalustest
vallakeskuse haridusasutustena (kuni kaks A4);
•kandidaadi soovil muud dokumendid.
tööle asumise aeg: juuni-juuli 2018
töö asukoht: Mustvee
Kandideerimise dokumendid palume esitada hiljemalt 20.
aprilliks 2018 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).
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«Слово – золото…»
28 марта в Центре Культуры
прошёл 4-й конкурс чтецов
декламаторов, где показывали
свои таланты ребята 7-8 классов. И уже третий год этот конкурс, куда съезжаются ребята и
их учителя, принимает Муствеэ.
А география участников постоянно расширяется: в этом году
мы принимали школы из Пярну
и Валга и, конечно, постоянных
участников из двух школ г. Тарту.
В 2016 год, когда конкурс
проходил в Пейпси гимназии
впервые, наши гости были настолько впечатлены приёмом,
своеобразием города, атмосферой школы, что предложили, чтобы конкурс постоянно
проходил в Пейпси гимназии.
Число участников тоже увеличивается, и уже во второй
раз ребята демонстрировали
своё мастерство в стенах городского Культурного Центра.
Работа по организации такого
конкурса требует средств и
значительных усилий большого числа людей, поэтому
хочется поблагодарить всех, кто
эти годы помогал в организации конкурса. Это работники
КЦ, Лайди Залекешина и Элле
Пальм, обеспечившие комфортное пребывание конкурсантов.
Также главы нашего региона,
которые всегда находили время
для приветственного слова,
сначала – Макс Каур, а в этом
году конкурсантов приветствовал старейшина волости - Юри
Морозов. Он не только напутствовал ребят на двух языках,
но и остался в зале, чтобы послушать часть выступающих. А
ещё господин Морозов в своей
речи сказал, что такой конкурс
непременно должен продолжаться именно в Муствеэ. Конечно, огромную благодарность
хочется выразить и главному
организатору – Я.А. Рахукюла.
Именно директор нашей школы
все эти годы обеспечивал возможность существования этого
замечательного мероприятия.
Ведь поэтический конкурс
позволяет раскрывать не только
таланты, но и свой внутренний
потенциал. Стихи не только
прекрасная тренировка памяти, но и возможность прожить

множество судеб, примерить
множество масок, сыграть множество ролей. И, действительно, конкурс превращается в
театральное действо.
Радует и то, что наши ребята
каждый год успешно выступают,
занимая призовые места и отстаивая честь школы. Вот и в этом
году 3-е место среди семиклассников заняла Милана Масловская, читавшая стихотворение
об Эстонии, а восьмиклассник
Никита Захаркин занял 2 место
в своей возрастной группе,
разыграв целый спектакль по
стихотворению. И. Бродского.
Ученики Пейпси гимназии удачно выступают и на настоящей
сцене. В месяц театра наши
второклассники показали свой
маленький спектакль в Тарту на
фестивале «Поиграем в театр»,
который состоялся 22 марта.
А уже через неделю на той же
сцене гимназисты блестяще
выступили с мини-спектаклем
по произведениям эстонских
авторов в театральном фестивале «Эстонская литература
на школьной сцене». Посмотреть наш спектакль все желающие смогут на традиционном
концерте в мае, проходящем
в нашей школе. А прочитать
обо всех школьных новостях
подробнее можно в школьной
газете на сайте школы.
Март вообще является насыщенным месяцем. Почти
каждый год в это время наши
ребята проходят в заключитель-

ный тур олимпиады по эстонскому языку как иностранному,
которая проходит поочерёдно
в Таллиннском и Тартуском
университетах, и показывают
достойные результаты. Этот
год не стал исключением. Ученицы 11б и 10б классов Алина
Кривоглазова, Дарина - Эйсаль
Кононова и Диана Гринкина
представляли нашу гимназию в
Тартуском университете. В этом
году темой олимпиады была
лексикология (заимствования
из немецкого и русского языков,
сленги, диалекты, фразеологизмы). Первый тур состоял из
домашнего задания, где нужно
было, используя слова на выше
указанную тему, написать блог
или дневник объёмом в 300
-350 слов и отправить в университет. В этом году из школ

республики было выбрано 42
работы, и, что очень радостно,
среди них три работы из нашей
гимназии. Заключительный
тур состоялся 17 марта уже в
самом университете. Напряжённая работа позволила девочкам не только попасть в число
лучших, но и уже обеспечить
себе возможность учиться в
лучшем университете страны.
Все мероприятия подобного
рода не только показывают, что
достижение вершин требует
усилий, приучает к дисциплине,
но и становится замечательным
жизненным опытом, расширяющим горизонты.
Е. ПУЧКОВА,
учитель эстонского языка,
Н. РАКША-КРУУС,
учитель литературы
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Mustvee Vallavalitsus võtab tööle
Lohusuu VAbAAjAKesKuse juhAtAjA
Vabaajakeskuse juhataja põhiülesanneteks on lisaks vabaajakeskuse töö juhtimisele Mustvee valla, Lohusuu piirkonna kultuuritöö juhtimine ja koordineerimine, arengu eelduste loomine,
turismivaldkonnaga tegelemine ning huvi- ja sporditegevuse
koordineerimine ja arendamine.
Kandidaadilt eeldame:
• vähemalt keskharidust;
• töökogemust kultuuritöö valdkonnas;
• projektide kirjutamise oskust;
• väga heal tasemel eesti keele oskust;
• vene keele oskust vähemalt suhtlustasemel;
• algatusvõimet ja loomingulisust;
• head suhtlemis- ja väljendusoskust;
• valmisolekut tööks õhtusel ajal, nädalavahetustel ja
riigipühadel;
• juhilubade olemasolu.

Üritused
12. aprill – 10. mai
Mustvee Kultuurikeskus

pakume:
• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• võimalust panustada uue omavalitsuse arendamisse;
• toredat töökollektiivi.

13. aprill kell 18.00 kevadkontsert
17. aprill kell 19.00 teater „Ljubov i golubi“
7. mai kell 14.00 kontsert rahvuslik ansambel „Copoka“

Avinurme Kultuurikeskus

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
• CV;
• motivatsioonikiri;

15. aprill kell 14.00 kevadine kontsert „Me oleme sõbrad“
17. aprill kell 10.00 doonoripäev
28.-29. aprill kanuuretk Avijõel
8. mai kell 19.00 teater „Hollywoodi filmitähed“

tööle asumise aeg: 1. mai 2018
Asukoht: Mustvee Vallavalitsus, Lohusuu teenuskeskus
Kandideerimistähtaeg: 23. aprill 2018
Dokumendid palume esitada e-posti aadressile
info@mustvee.ee
Lisainformatsioon: daisy utsar, daisy.utsar@mustvee.ee,
55683418

Mustvee Vallavalitsus võtab tööle
seKretär-registripidAjA
Lohusuu teenuskeskusesse
Sekretär-registripidaja põhiülesanneteks on Lohusuu teenuskeskuse asjaajamine, piirkonna elanike teenindamine ja rahvastikuregistri toimingute tegemine.
Kandidaadilt eeldame:
• vähemalt keskharidus;
• kehtivat kutsetunnistust perekonnaseisutoimingute
tegemiseks või selle omandamist;
• eesti keele valdamist kõrgtasemel;
• heal tasemel vene keele oskust;
• oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme
ja andmekogusid;
• asjaajamiskorra tundmist ja rakendamise oskust;
• head suhtlemis- ja väljendusoskust.
pakume:
• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• võimalust panustada uue omavalitsuse arendamisse;
• toredat töökollektiivi.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
• CV;
• motivatsioonikiri;
tööle asumise aeg: 1. mai 2018
Asukoht: Mustvee Vallavalitsus, Lohusuu teenuskeskus
Kandideerimistähtaeg: 23. aprill 2018
Dokumendid palume esitada e-posti aadressile
info@mustvee.ee
Lisainformatsioon: daisy utsar, daisy.utsar@mustvee.ee,
55683418

Avanes hajaasustuse programmi
taotlusvoor
Mustvee vald jätkab hajaasustuse programmis osalemist, sel
aastal avanes taotlusvoor 9. aprillil.
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 01.01.2018 kuni toetuslepingu sõlmimiseni toetust
taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.
Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe
majapidamise kohta. Taotleja omafinantseering peab olema
vähemalt 33 %.
Täpsem info on leitav Mustvee valla kodulehelt
www.mustveevald.kovtp.ee.
Taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada
Mustvee Vallavalitsusele või teenuskeskustesse
hiljemalt 11. juuniks 2018.

Avinurme Puiduait

17. aprill kell 14.00 Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse
infopäev

Mustvee Kool
võtab alates 2018/2019 õa-st tööle osalise
koormusega (6 tundi nädalas)
bioLoogiAõpetAjA.
Oled sobiv kandidaat kui sul on kvalifikatsiooninõuetele
vastav haridus või õpid vastaval alal, Sul on avatud meel ja
koostöövõime ning valmisolek panustada kooli arengusse ja
ühisüritustesse. Omalt poolt pakume paindlikku tunniplaani ja
võimalusel edaspidi ka suuremat koormus loodusainete osas.
Tööle asumine alates 1. septembrist 2018. a.
Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad saata hiljemalt 25. maiks aadressil: Tartu 11, 49604
Mustvee või e-posti aadressil Kalle@mustvee.edu.ee. Märksõna
„loodus“.
Lisainformatsioon telefonil 504 8718.

Kaurna Cronini kontsert Kasepääl
Kaurna Cronin on Austraalia kaasaegse pärimusmuusika tippartist,
pärjatud Folk Alliance Austraalia aasta artistiks 2015. Kaurna bänd
on neljaliikmeline, kuhu kuuluvad lisaks Kaurna`le folk-rock`ist
inspireeritud muusikud Tom Kneebone, Kiah Gossner ja Kyrie
Anderson. Kaurna Cronini omapäraks on tema oskus publikut köita,
pakkudes samal ajal haaravat ja luulelist rännakut läbi omalaadse indiefolk-rock stiilis muusika. Bändil on äsja valminud neljas stuudioplaat
„Euphoria, Delirium & Loneliness“, millel ilmunud lugusid esitab
bänd ka oma aprillist maini kestval Euroopa turneel. Turnee raames
külastatakse Saksamaad, Poolat, Lätit, Leedut ning Eestit. On suur
rõõm kutsuda teid bändi kontserdile Kasepää Rahvamajja! Ei juhtu ju
tihti, et suurte lavade artistid põikavad ka väikesesse küla rahvamajja.
Julgen lubada, et kontsert jääb teile meelde kauaks!

Kaurna Cronin Band kontserdid Eestis:
23.04 Põlva Gümnaasium
24.04 Lihula Kultuurikeskus
26.04 Rannu Rahvamaja
28.04 Vana-Tõlla Peomaja

23.04 Kasepää Rahvamaja
25.04 Kuressaare Kultuurikeskus
27.04 Vanamõisa vabaõhukeskus
29.04 Palamuse Rahvamaja

TERJE LiLL, Kasepää rahvamaja juhataja

Kasepää Rahvamaja

13. aprill kell 19.00 Film „Seltsimees laps“
22. aprill kell 10.00 Loodusringi kevadmatk Saare järve äärde
23. aprill kell 19.00 kontsert Kaurna Cronin & Band

Saare Rahvamaja

14. aprill kell 16.00 Saare kooli „Head aega“ pidu
17. aprill kell 19.00 teatrietendus Assikvere Külateatrilt

Saare Raamatukogu

15. aprill kell 12.00 raamatute kolimine

Raja Vabaajakeskus

14. aprill kell 14.00 Pidulik kontsert „Rainka 15“

Voore Aktiviseerimiskeskus

18. aprill kell 11.00 kohtumine luuletaja ja näitekirjanik
Virve Osilaga
25. aprill kell 10.00 tervisepäev

Lohusuu Kogukonnamaja

24. aprill kell 14.00 Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse
infopäev

Kohaliku omaalgatuse programmi
taotlusvoor
Kohaliku omaalgatuse programm avas taotlusvooru ja ootab
MTÜ-de taotlusi 2. maiks.
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärgiks on
tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine
ja püsimine. Programm toetab kodanikuühenduste tegevusi,
millega panustatakse kogukonna identiteedi tugevnemisse,
kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvamisse, tõhusama
koostöö tekkesse, kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate
avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse
ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Alates 2018. aastast koordineerib maakondlikult programmi
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK).
Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Meede 1 – Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega
panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu,
kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö
tekkesse.
Meede 2 – Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine,
toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete
ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide
rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike
teenuste pakkumisse.
Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad
ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja
sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik
omavalitsus ega riik.
Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e-posti aadressile
kop@jaek.ee hiljemalt 2. maiks 2018 kella 16.30.
Programmi määrus ja taotlusvormid on kättesaadavad
JAEK-i kodulehel http://www.jaek.ee/
kohaliku-omaalgatuse-programm.
Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskuse KOP-i maakondlik menetleja,
telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.
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MÄLESTAME MÄRTSIS
LAHKUNUD VALLA ELANIKKE
Zinaida Uleksina
Jüri Kuzmin
Aleksandra Borissova
Svetlana Gunina
Merlis Päll
Teodor Põder
Avo Mölder
Leo Kiis
Elda Tamm
Inna Domnina
Aleksei Grinkin
Valdor Koppel
Laine Liis
Aino Paluoja
Vassili Tsõpov
Anna Lagutina

20.01.1934 – 04.03.2018
06.10.1976 – 05.03.2018
04.09.1929 – 08.03.2018
07.07.1946 – 12.03.2018
04.09.1970 – 13.03.2018
03.02.1934 – 13.03.2018
09.02.1944 – 14.03.2018
18.12.1933 – 16.03.2018
28.07.1941 – 21.03.2018
26.05.1958 – 21.03.2018
11.01.1930 – 22.03.2018
05.01.1934 – 22.03.2018
05.06.1927 – 22.03.2018
16.04.1922 – 23.03.2018
19.04.1946 – 27.03.2018
08.02.1950 – 28.03.2018

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

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

