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Et see koroona aeg ometi kord lõpeks!
Oli meie emakeelepäeva järgne esmaspäev. Vikerraadio toimetas läbi eetri etteütluse Jaan
Kaplinski teemal. Päris hästi läks.
Mul oli kaks märgi viga, teine
neist vaieldav. Mõtlesin, et küllap
proua Evi Tamm kirjutas ka seda
tähtsat iga-aastast teksti. Mis
sellest, et aprillikuus saab ta juba
95-aastaseks. Ikka ta kirjutab,
loeb, joonistab, korraldab, lavastab ja suhtleb, eale vaatamata.
Sünniaasta on ju ainult number
passis. Evi Tamm (neiuna Sohvri) on Avinurme pensionäride
klubi Hõbehall esileedi. Ta on
säilitanud elurõõmu, kultuurijanu ja kaasategemise lusti kõigele
vaatamata. Mida ette võtab, seda
teeb täie põlemisega ja sügavuti
minnes. Kergemat vastupanuteed ta ei käi.
Proua Evi on eluaegne Õpetaja, sõna kõige paremas tähenduses. Koolis töötas ta peaaegu
pool sajandit. Ta õpetas laulmist,
joonistamist, eesti keelt, saksa
keelt ja oli ka vajadusel õppealajuhataja. Palju aastaid lavastas ta
kooli näiteringiga suurepäraseid
näidendeid. Evi mängis ise kultuurimaja lavastustes kaasa. Kui
kooliõpetaja töö läbi sai, hakkas
proua Tamm raamatukogus
kirjandustunde pidama. Ikka
põhjalikult ette valmistades.
Juba kolmkümmend aastat on
Evi Tamm eakate klubi juht ja
kroonikakirjutaja. Mis tehtud
sai, sellest kõigest ja muuski veel
pajatab tema käsikirjaline ja kaunilt kujundatud üllitis. Kujutan
ette, et see aruanderaamat võiks
kunagi koha leida Eesti Rahva
Muuseumis. Nõnda unikaalne
ja austustvääriv on tema koht.
Liiati Avinurmes enam muuseumi pole.
Enam-vähem 20 aastat tagasi
jäin ma pensionile ja sain viimaks ometi selle tegusa seltskonna hulka. Teada oli, et kõige
agaram klubiline tegevus toimub

Evi Tamme juhitavatel eakate
koosolekutel. Enamasti kord
kuus, mõnikord sagedaminigi
tuldi kokku kalendrilistel tähtpäevadel. Tähistati üksteise
sünnipäevi, esineti laulude,
estraadipalade ja tantsudega.
Et vaim ei närtsiks, olid ikka
viktoriinid ja igasugused mälumängud. Kõik kulges sõbralikult,
lõbusalt ja silmaringi avardavalt.
Ja kõike oli Evi Tamm korralikult
ette valmistanud, põhjalikult
ja huvipakkuvalt. Helju Paas,
pikaaegne sotsiaaltöö juhataja,
korraldas ekskursioone ja võõrustas meid oma päevakeskuses.
Tehti koostööd ümberkaudsete
pensionäridega, eriti Lohusuu
naistega. Kultuur on alati kõrgel
tasemel olnud ja see ongi vajalik
ja hea hingekosutus. Aitäh Sulle,
hea Evi. Kiitus taevani!
Kahjuks oleme juba pool aastat
pausil olnud. Ikka selle laastava koroonaviiruse pärast.
Viimased üritused olid piknik
kultuurikeskuse kunstilise juhi
Katre Mölderi kodus Kalda talus,
ekskursioon marsruudil Avinurme-Alatskivi-Palamuse-Kääpa ja
raamatukogus toimus eesti rahvajutu aasta tähistamine. Ometi
oli meil plaanis pidada oma klubi
40. aasta juubelit 2020. aasta
sügisel. Tahtsime korralikult
ette valmistada, kutsuda külalisi,
koostada isetegevusprogrammi
jne. Loodetavasti saame seda
pidu ikka kunagi tagantjärele
teha. Nii me usume ja loodame
kõik.
Kallis juubilar Evi Tamm!
Täname Sind nende ilusate
kokkusaamiste ja pidude organiseerimise eest paljudel-paljudel
aastatel! Hea on kokku tulla
ja elurõõmus olla. Aitäh! Palju
õnne ja vastupidamist selles
karmis ajas!
Elle-Vaike Kiik,
Avinurme pensionäride
klubi Hõbehall liige

Elvi Tamm

Tänutundes
Aprill on südamekuu, mil
pööratakse rohkem tähelepanu
veresoonkonna ja südame tervisele. Aga sama oluline nagu
füüsiline aktiivsus, on ka vaimne
tervis. Vaimse tervise toetavateks
teguriteks on hea läbisaamine ja
tugi pereliikmetega, armsad sõbrad, meeldejäävad ettevõtmised
ja koostegemised, aga ka lahke
sõna ja soe silmavaade. Praeguses olukorras on meilt võetud
mitmeid kokkupuutepunkte,
aga olla abivajaja jaoks olemas
või lihtsalt telefonikõne või kirja
kaugusel, seda saame teha kõik.
Olen veidi üle aasta olnud
seotud Avinurme piirkonna
eakate klubi Hõbehall toreda
seltskonnaga ja seda sel moel,
et sain klubiliikmetelt kutse tulla
nende tegevusi koordineerima.
See oli mulle väga suur üllatus ja
usaldus! Aeg kokku kasvamiseks
on olnud lühike ja koroonaaeg

on sellest röövinud kuid ... Sellest on väga kahju. Aga see aeg
on nukravõitu meie kõigi jaoks.
Mis parata.
2020. aasta sügisel oli meil
plaan tähistada Hõbehalli klubi 40. aasta juubelit, aga ka
see ettevõtmine lükkus edasi.
Loodame, et peagi saavad kõik
juubelipeod peetud ja silmast
silma kohtumised teoks.
Nii nagu Elle-Vaike Kiik juba
oma artiklis mainis, täitub meie
klubi eestvedajal ja hingel Evi
Tammel aprillis väärikas juubel.
Uskumatu number, kui mõtlen
Evile, kes siiani on nii vitaalne,
hea mäluga, uudishimulik ja soovib jagada oma lõputuid teadmisi kultuurivallas ja muudel
teemadel. Olen varasemalt Eviga
vaid põgusalt kokku puutunud,
aga alates meie tihedamast
koostööst ei väsi ma imetlemast
tema teadmistepagasit, lugemis-

himu, tahet ja soovi kirjutada
ning talletada nii klubi ajalugu
kaunis kunstilises kroonikas kui
talletades meie piirkonna kultuurilugu erinevate kroonikate näol.
Hindamatu väärtusega panus.
Suur tänu tehtud suure töö eest!
Mõtlen suur tänutundega kõikidele meie kohtumistele ja kokkusaamistele nii klubiliikmetega
koos kui kahekesi Evi kodus uusi
klubi igakuiseid kokkusaamisi
ette valmistades. Olen lummatud
Evi kunstiandest, soovist harida
ja hoida klubiliikmete vaimu
erksa ja värskena, mõelda välja
krutskitega humoorikaid etteasteid, viktoriine, harida neid nii
kultuuri vallas kui muudel elulistel ja ajaloolistel teemadel. Siiani
joonistab see väärikas daam käsitsi klubi igakuised kuulutused,
millest igaüks on omaette väike
kunstiteos. Ta ütleb – nad on harjunud minu kuulutustega .. .Nii

ongi, kui teha midagi südamest,
siis läheb see inimestele korda.
Ja tekib harjumus.
Väga toredad ja meeldejäävad on olnud kohtumised Evi
kodus, kus juttu jätkub vahel
tundideks, sest Evi meenutab
aastatetaguseid sündmusi, ettevõtmisi ja räägib oma toredast
perest. Usun, et tema enda pere
on kindlasti üks esimesi energiaallikaid – tütred, lapselapsed,
lapselapselapsed ... See on tugi,
mis on hindamatu väärtusega.
Mõned päevad tagasi sõitsime
olude sunnil Eviga koos Rakverre
ja naersime, et seekord teeme
töökoosoleku autos. Tänan sind
Evi – need mõned tunnid olid
uskumatult meeldejäävad, informatiivsed ja toredad! Meie
mõlema jaoks.
Evi aimas, et mul on plaanis
teha väike kirjatükk temast ja
talle omaselt ütles ta: „Ohh, mis

sa minust kirjutad, minust on
juba küllalt kirjutatud ... on ju
teisigi samas kõrges eas toredaid
inimesi, kes Avinurmes aktiivsed
tegutsejad olnud: Greete Vaab ja
Elsa Tooming! Nemad väärivad
samamoodi ära märkimist.” Jaa,
muidugi – õnnesoovid teile,
armsad Greete ja Elsa, nii väärika
juubeli puhul!
Ja samamoodi soovime klubi
poolt õnne juubilaridele: Aime
Salmistu, Neeme Kari ja tulemas
on veelgi mitmeid klubiliikmete
juubeleid sel aastal. Aga iga asi
omal ajal.
Seekord jõuavad ajalehe kaudu õnnesoovid Evini siis, kui
juubelipäev juba möödas. Aga
tean juba ette, et see päev tuleb
eriline ja meeldejääv, sest üllatusi on varuks ja mõned üllatused
jätame tagavaraks ka veel. Olen
alati seda meelt, et head sõnad
ja tunnustus tuleb inimestele

öelda siis, kui seda saab teha
silmast silma.
Armas Evi Tamm – tänan sind
enda ja kõigi Hõbehalli klubi
liikmete poolt! Sinu tehtu ja
talletatu on juba praegu nagu
kõrgema prooviga kullakang –
aegumatu, hindamatu ja vajalik.
Tükike piirkonna ja kogukonna
lugu. Südamest tänu, et jaksad,
hoolid ja soovid veel kaasa lüüa
erinevates ettevõtmistes ja sündmustel! Tänu kõige eest! Õnne,
tervist ja tegutsemislusti sulle!
Meeldiva koostöö jätku ja meeldejäävaid kokkusaamisi kõigile
klubiliikmetele! Ühiselt veedetud
aeg ja hetked on hindamatud.
Olge hoitud ja terved ja jääme
kohtumiseni!
Katre Mölder
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Mustvee Valla TEATAJA

Vallavanema veerg
Lumi on sulanud, suurveed ära voolanud ja usinamad on
alustanud aiatöödega. Algamas on ka ehitamise hooaeg. Vallas
on objekte nii valmimisjärgus kui töösse minemas. Mustvee
sadama lõunamuuli ehitus saab kohe valmis. Jäänud on
heakorratööd ja parkimisala korrastamine. Sadama pidulik
avamine on planeeritud 5. juuniks, aga paadiomanikud saavad seda kasutada juba mai algusest alates. Voore koolimaja
renoveerimine on lõpusirgel. Loodame, et kena maja hakkab
rohkem piirkonnas elavaid lapsi jälle oma valla kooli tooma.
Planeeritud on kergteede ehitamine Lohusuus, Avinurmes
ja Kääpal. Lohusuus ja Avinurmes on hange läbi viidud ja
projekteerimine lõpusirgel. Kääpa kergteele kuulutame hanke lähipäevil välja. Avinurme saab sügiseks ka uue ja uhke
bussiootekoja millega realiseerub kirikuesise väljaku renoveerimise esimene etapp. Avinurme kandi külad said eelmisel
aastal Jõgevamaa aasta küla tiitli ning võistlevad nüüd teiste
maakondade aasta küladega üleriigilisele aasta küla tiitlile.
Kiidan kohalikke eestvedajaid, kelle töö tulemusena see teoks
on saanud. Tänu nendele saab Avinurme kant ka rohkem
tähelepanu ja see omakorda tõmbab tähelepanu meie vallale.
Piirkonnad ja külad on edukad kui seal on tublid ja koostööaltid inimesed. Sageli tehakse õhinapõhiselt ja vaid isetegemiserõõmu vastu saades suuri asju. Selliseid inimesi tuleb
hoida ja tunnustada. Siinkohal saame ka valla poolt kindlasti
rohkem teha kui teinud oleme, aga kirjutama ajendas mind
sotsiaalmeedias nende inimeste aadressil aegajalt tehtav põhjendamata kriitika. On valimiste aasta ja valimisvõitluses alati
vahendeid ei valita. Aga võiks mõelda mis juhtub kui aktiivsed inimesed motivatsiooni
kaotavad ja käega löövad.
Kes siis kohaliku elu veab
ja kogukonda koos hoiab?
Piirkonna arendamine on
meie kõikide ühine eesmärk
ja ülesanne ja mida ühtsemad oleme seda rohkem
suudame. Meil on väike vald.
Peame hoidma ja hindama
igat inimest kes meil siin
kohapeal elab.
Aivar Lainjärv,
vallavanem

Колонка волостного
старейшины
Снег растаял, весеннее половодье прошло, более усердные
уже занялись весенними садовыми работами. Начинается
также сезон строительства. Объекты в волости находятся в
стадии и завершения, и начала строительства. Строительство
южного мола Муствеэского порта близится к окончанию,
остались работы по благоустройству и в парковочной зоне.
Торжественное открытие портовой территории запланировано на 5 июня, но владельцы яхт о лодок смогут портом
пользоваться уже с начала мая. Заканчивается реновация
школьного здания Вооре. Надеемся, что красивое здание приведет в школу своей волости больше детей, проживающих в
округе. Запланировано строительство велосипедных дорожек
в Лохусуу, Авинурме и Кяэпа. В Лохусуу и Авинурме тендер
проведен, и проектирование подходит к концу. На велосипедную дорожку Кяэпа мы в ближайшие дни объявим тендер. В
Авинурме к осени появится также новый шикарный автобусный павильон, установкой которого закончится первый этап
реконструкции площади перед церковью. Деревни вокруг
Авинурме в прошлом году удостоились звания «Деревни года
Йыгевамаа», и теперь вместе с деревнями других уездов соревнуются за общегосударственный титул «Деревни года».
Хочу похвалить местных активистов, результатом работы которых всё это стало. Благодаря им району Авинурме уделяется теперь больше внимания, а это, в свою очередь, привлекает
внимание к нашей волости.
Районы и деревни успешны, если местные жители сильны и
готовы к сотрудничеству. Зачастую большие дела свершаются
чисто из энтузиазма и ради радости от своего труда. Таких
людей нужно беречь и ценить. В этом и мы со стороны волости могли бы сделать больше, чем было сделано до сих пор.
Но написать об этом меня побудила необоснованная критика
в адрес этих людей, которая время от времени звучит в соцсетях. В этом году у нас пройдут выборы, и в предвыборной
борьбе все средства хороши. Но можно бы подумать: что случится, если активные люди утратят свою мотивацию и махнут
на всё рукой. Кто будет тащить жизнь на месте, кто будет объединять общину? Развитие района – цель и задача нас всех,
и чем более едины мы будем, тем больше свершим. Волость
наша маленькая. Мы должны беречь и ценить каждого человека, который здесь у нас живет.
Айвар Лайнъярв
волостной старейшина

Mustvee vallavalitsus võtab teenistusse

lastekaitsespetsialisti
Tööülesanded:
Lastekaitsespetsialisti töö põhieesmärk on laste õiguste kaitsmine, laste hoolekande ja sotsiaaltoetuste ning -teenuste korraldamine Mustvee vallas.
Teenistusülesannete lühikirjeldus:
• laste õiguste ja huvide kaitsmine ning lastega perede toimetuleku toetamine;
• lastele ja lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike
toetuste ja teenuste korraldamine;
• valdkonna õigusaktide ja dokumentide ettevalmistamine ning
täitmise kontroll;
• võrgustikutöö teiste omavalitsuste, riigiasutuste ja teiste juriidiliste ning füüsiliste isikutega;
• eestkoste teostamine;
• valla esindamine kohtus lastekaitseküsimustes;
• lastele suunatud projektide koostamine ja koordineerimine.
Nõuded kandidaadile:
• erialane kõrgharidus;
• sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või
valmisolek see kahe aasta jooksul omandada;
• eesti keele valdamine C1 tasemel; vene keele valdamine
suhtlustasandil;
• vastavust avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse
ametnikule kehtestatud nõuetele;
• kohusetundlikkust ja otsustusvõimet;
• head pingetaluvust;
• analüüsi- ja iseseisva töö ja ajaplaneerimise võimet;
• soovi ja tahet meeskonnatööks;
• B-kategooria autojuhilubade olemasolu.
Omalt poolt pakume vaheldusrikast tööd, toetavat kollektiivi,
arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi, 35 kalendripäeva põhipuhkust.
Tööaeg: täistööaeg
Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Kandideerimise info:
konkursil osalemiseks esitada:
• avaldus koos motivatsioonikirja ja palgasooviga;
• elulookirjeldus;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad e-posti
aadressile info@mustvee.ee hiljemalt 26. aprill 2021.
Lisainfot annab sotsiaaltöö peaspetsialist Tiina Tuur, 		
tel 5837 8601, e-post: tiina.tuur@mustvee.ee

Valla raha ja vallaelanike kaasamine
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadvoor
ootab MTÜde taotlusi
Maakonna mittetulundusühingud saavad aprilli lõpuni esitada
taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate
kogukondade tekkimisele ja püsimisele.
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 summa on meetme 1 projektidele maksimaalselt
2500 eurot ja meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000 eurot.
Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti
maksumusest.
Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja
avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus
ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta
rohkem kui poole.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada e-toetuse keskkonnas hiljemalt 30. aprilliks kella 16.30.
Programmi dokumendid ja e-toetuse keskkonnas taotlemise
juhendid on JAEKi kodulehel https://jaek.ee/kop-2021-kevad.
Lisainfo programmi kohta ja taotluste nõustamine: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik
menetleja, telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.

Mustvee Valla Teataja
ilmub 2021. aastal üks kord kuus koos ajalehega Vooremaa.
Info Krista Pint, e-post: krista.pint@mustvee.ee

Ka käesoleva teema käsitlemisel tuleb lähtuda, et vald on
tegevuspõhimõte, oma elanike
huvides kohalikke küsimuste
iseotsustamiseks. Küsimus on
valla raha kujunemises ja selle
kasutamises. Võib arvata, et pole
meie vallaelanikele saladuseks,
et just vallaelanike tulumaksust
ca 12%, lisaks maamaks, moodustavad enamuse valla rahast,
lisaks riiklikud toetused ja eraldised, projektirahastused ning
ka valla enda tulu. Valla rahakoti
suurus on küsimus, miks tegelikult on vaja pöörata tähelepanu
ettevõtlikkuse ja ettevõtluse
toetamisele vallas, taristule, elanike arvule, laste sünnile ja ning
samas elanike kaasamisele valla
raha kasutamise otsustamisel.
Elanike kaasamist valla tegevuspoliitika väljatöötamisse
ja otsustusprotsessidesse saab
jagada oma põhiolemuselt kaheks, millest esimene on kaasamine arengukava koostamisse
ja teine kaasaveelarve. Need
kaasatuse vormid on erineva
olemusega, kuid võimaldavad
elanikke kaasata valla arengu
planeerimise ja eelarvestamise
ametlikesse protsessidesse, mida
praegu vallas teeb vallavalitsus
ja kinnitab vajadusel volikogu.
Tõsi, elanikud saavad eelarvega
tutvuda, kuid kaasarääkimise
võimalus on tagasihoidlik.
Arengukava koostamisse elanike kaasamist peetakse sotsiaal-

se ebavõrdsuse vähendamise
vahendiks, et oleks kindlustatud
kõigile huvitatud kogukonna
liikmetele võrdne juurdepääs
aruteludele ja läbirääkimistele.
Kogukonnapõhisesse arengusse
kaasatust saab kasutada nii valla
enda kui ka riiklike vahendite
kasutamise programmides ja
projektides. Näiteks kui määratleti meie vallas 400 000
euro koroonaeraldise jagamine
Avinurme ja Lohusuu piirkonna
kergliiklusteede ehitamiseks,
siis oleks võinud kaasata terve
valla elanikud arutelusse. Vallas
tervikuna võis vajadusi olla ka
teistes piirkondades, nagu näiteks Mustvee veevärgi arendus,
keskkütte katelde uuendamine,
raamatukogude uuendamine,
lasteaedade renoveerimine või
veel midagi.
Elanike kaasamine kaasava
eelarve vormis on samuti seotud avaliku raha kasutamisega,
kuid elanikke kaasatakse valla
raha kasutamisse ja kulude kokkuhoiu aruteludesse. Kaasava
eelarve puhul võib tuua välja
viis kriteeriumi, mis eristavad
seda muudest kaasamisviisidest
nagu kaasamine arengukava
koostamisse või rahvahääletus.
Esiteks otsustamise fookuses on
kindel osa eelarve jaotamisest,
teiseks raha kasutatakse valla
tasandil, kolmandaks kaasava
eelarve protsessi korratakse mitmel aastal, see ei ole üheaastane

projekt, neljandaks protsessi käigus toimuvad avalikud arutelud
ja viiendaks on vallavalitsusel
kohustus anda aru projekti teostamisest. Siin kohal on sobiva
näitena Voore kooli renoveerimine, mida võiks nimetada
kaasava eelarve aruteluks, kus
siis tegelikult oli pigem arutelus
uue kooli ehitus või olemasoleva
hoonekompleksi korrastamine.
Samas pole ehituse käigu kohta
palju teda, valmib võib olla märtsis 2021 ja saali renoveerimine
on küsimärgi all.
Kokkuvõtvalt on mõlemal viisil
sarnane sisu, milleks on vallaelanike mõjuvõimu suurendamine
valla raha jaotamise arutelu
protsessis. Kuna nii arengukava
ehk kogukonna põhise arengu
kui ka kaasava eelarve kaasamisprotsessi olemuslikud tunnused
tulenevad sotsiaal-poliitilisest
kontekstist, mis on seotud kogukonna osalemise suurendamisega peale eelarveprotsessi ja
planeerimise ka muudes valdkondades. Elanike suurema kaasamise suunda võib vaadelda kui
uuema poliitilise institutsiooni
tekkimist: võimalus on osaleda
ka nendel elanikel kohaliku elu
küsimuste lahendamisel, keda ei
valitud või kes ei soovinud olla
valitud volikokku. Kuigi kaasava
eelarve teostusvariante võib olla
erinevaid, kasutab enamik neist
eelkõige fikseeritud summasid,
näiteks kulud või sissetulekud,

teatud eesmärgi saavutamiseks.
Kaasava eelarve korral oleks
mõistlik kohe arutada elanikega ka eelarve paindlikkust, et
kohandada eelarvet ebakindlates majanduslikes oludes,
arvestades näites valla jaoks
olulisi muutusi, nagu on näiteks
viiruse levik ja sellest tulenevad
piirangud. Seega tuleks kaasamisel arvestada infotehnoloogia
võimaluste ja vahendite kasutamisega. Piiratud liikumisega
tingimustes ja ka edaspidi on
abiks tehnoloogia vahendid, kuid
siin peab olema valla initsiatiiv
elanike tehnoloogiavõimaluste
parandamiseks. Kuigi praegusel
vallavalitsusel niisugust plaani
ei ole, ei ole takistatud edaspidi
valla, riigi, erainvestori, IT-ettevõtte ja elanike enda koostöös
perekondade tehnoloogiavõimaluste ja internetiühenduste
kaasajastamine. See võimaldaks
elanikel ka piiratud tingimustes
ja edaspidi vähemate kuludega
osaleda aktiivselt ja infoturvaliselt valla rahaliste vahendite kasutamise otsustamisel. See peaks
olema valla üks eesmärkidest ja
tegevussuunaks, sest meie vald
ei ole rikas, kuid raha paigutada
tuleks ikkagi nii, mis eelkõige
teeniks vallaelanike huve.
Urmas Tross,
volikogu liige
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Vallavolikogus märtsis
31. märtsil toimus vallavolikogu istung koroonaviiruse leviku
tõttu virtuaalselt. Arutelud ja
sõnavõtud toimusid Microsoft
Teamsis, hääletused ja küsimuste
esitamised VOLIS-es.
Vallavolikogu liikme Aleksei
Männiste asemel jätkab volikogus asendusliige Mari-Liis
Tikerperi.
Marju Soop tutvustas eelnõu
„Halduslepingu sõlmimiseks
volituste andmine“, kus Mustvee vallavalitsus soovib saada
Mustvee vallavolikogult volitust
uue halduslepingu sõlmimiseks
sihtasutusega Kalevipoja Koda,
kultuuriteenuste ja muuseumi
teenuste osutamiseks, alates
01.01.2021 kuni 31.12.2030.
11 poolthäälega võeti vastu
vallavolikogu otsus nr 8 „Halduslepingu sõlmimiseks volituste
andmine.“
Reili Tooming tutvustas eelnõu „Vallavara võõrandamine.“
Mustvee vallale kuulub Mustvee
linnas 2/5 mõttelist osa Pihkva
tn 65 kinnistust. Kinnistu kaasomanik Sergei Žulin-Tarelkin
on teinud Mustvee vallavalitsusele avalduse Mustvee vallale kuuluva 2/5 mõttelise osa
omandamiseks. Vallavalitsus on
teinud ettepaneku võõrandada
otsustuskorras Mustvee vallale
kuuluv 2/5 mõtteline osa kinnistust aadressil Mustvee vald,
Mustvee linn, Pihkva tn 65 kinnistu kaasomanikule Sergei Žulin-Tarelkin hinnaga 1000 eurot.
Parandusettepanekuga kujunes
kinnistu lõplikuks hinnaks 700 €.
15 poolthäälega võeti vastu
vallavolikogu otsus nr 9 „Vallavara võõrandamine otsustuskorras“.
Aare Uleksin tutvustas eelnõu
„Vallavara võõrandamine otsustuskorras“ Mustvee vallale kuulub korteriomand Kääpa keskus
5 korter 3, Kääpa küla, Mustvee
vald. Eelmise 17.06.2020 otsusega nr 31 „Vallavara võõrandamine otsustuskorras“ otsustas
Mustvee Vallavolikogu võõrandada otsustuskorras Mustvee
vallale kuuluva korteriomand
koha-aadressiga Kääpa keskuse
5 korter 3, Kääpa küla, Mustvee
vald, Jõgeva maakond, registriosa number 2575135, katastritunnus 71301:002:0158, pindala
77,7 m2 hinnaga 7200 eurot.
16 poolthäälega võeti vastu
vallavolikogu otsus nr 10 „Vallavara võõrandamine otsustuskorras.“
Reili Tooming tutvustas eelnõu
„Ehitiste peremehetuks tunnistamine“.
Otsuse eelnõuga tunnistatakse
Mustvee vallas peremehetuks
Mustvee linnas Pihkva tn 59 asuv
elamu-kuur-laut; Mustvee linnas
Kivi tn 4 asuv elamu; Mustvee
linnas Kastani tn 36b asuv elamu; Halliku külas asuv laut; Ulvi
külas asuv kaalukoda.
19 poolthäälega võeti vastu
vallavolikogu otsus nr 11 „Ehitiste peremehetuks tunnistamine“.
Lembit Mangulson tutvustas
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Mustvee Valla TEATAJA

eelnõu „Vallavara mahakandmine „Eelnõu näeb ette maha
kanda Mustvee vallale kuuluv
põhivara: Kasepää ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni projekt,
soetusmaksumus 111 225,44
eurot, jääkväärtus 111 225,44
eurot, mis on lõpetamata ehitusena arvel alates 31.12.2007.
L. Mangulson selgitas, millistel asjaoludel kaotas Kasepää
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
projekt kasutusväärtuse ja on
lõpetamata ehitusena arvel.
10 poolthäälega võeti vastu
vallavolikogu otsus nr 12 „Vallavara mahakandmine.“
Aivar Lainjärv tutvustas otsuse
eelnõu „Projekti omaosaluse
garanteerimine.“ Eelnõu on osa
Kasepää ühisveevärgi projektist
Kükita, Tiheda ja Kasepää külade
vee- ja kanalisatsioonirajatised,
III etapp.
AS Emajõe Veevärk on valmistanud ette uue projekti rahastamise taotluse, selles on
korrigeeritud projekti eelarvet
ja rahastamise mahtusid. Ehituse
hinnad on korrigeeritud vastavalt eelmise aasta hangete tulemusele ja lisandunud on võrguga
liituda soovijaid. Korrigeeritud
ehitushinnaks on kujunenud
805 021,95 eurot. Teiste taotlejatega võrreldes on oluline saada
projekti hindamisele kõrgemad
hindepunktid ja selleks tuleb
suurendada omaosaluse protsenti 41-le %, mis teeks numbrites
330 059 eurot. Kui rahastus saadakse, oleks projekti teostamise
aeg järgmise aasta teisel poolel
ja projekti lõpptähtaeg jääks ülejärgmisesse aastasse. Valdav osa
kuludest tuleks kanda järgmisel
aastal ja suurenenud summa osa
(60 578,36 eurot) võib jääda
ülejärgmisesse aastasse.
11 poolthäälega võeti vastu
vallavolikogu otsus nr 13 „Projekti omaosaluse garanteerimine.“
Aivar Lainjärv tutvustas otsuse
eelnõu „Mustvee valla koolieelsetes lasteasutustes kohatasu
maksmisest ajutine vabastamine.“
Seoses koroonaviiruse leviku
tõkestamiseks mõledud meetmetega soovitatakse lapsevanematel vältimatu vajaduseta lapsi
lasteaeda mitte viia ja vabastada
Mustvee valla koolieelsetes lasteasutustes käivate laste vanemad
osalustasu maksmisest seoses
olukorraga riigis, ajutiselt alates 1. märtsist kuni 30. aprillini
2021.
19 poolthäälega võeti vastu
vallavolikogu otsus nr 14 „Mustvee valla koolieelsetes lasteasutustes kohatasu maksmisest
ajutine vabastamine.“
Pille Lapin tutvustas eelnõu
„Mustvee valla jäätmehoolduseeskiri.“
Mustvee Vallavolikogu lõpetas 30.09.2020 otsusega nr 54
Mustvee valla osalemise MTÜ-s
Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus.
1. oktoobriks peab olema välja
selgitatud uus prügivedaja, kes

Voore kogukonna tegemisi
vallas jäätmeveoga jätkab. Hanke väljakuulutamiseks on vaja
üle vaadata kehtivad dokumendid. Hanke perioodid on suhteliselt pikad ja selle aja jooksul
võib olla toimunud olulisi muutusi. Uus Mustvee valla jäätmehoolduseeskiri hakkab kehtima
1. oktoobrist 2021.
18 poolthäälega võeti vastu
vallavolikogu määrus nr 5 „Mustvee valla jäätmehoolduseeskiri“.
Heli Viiberg andis ülevaate
Mustvee valla 2020. a eelarve
täitmisest ja rahalisest hetkeseisust.
Esitatud tulude ja kulude
eelarve 31.12.2020. a seisuga.
Aruandesse kuuluvad Mustvee
vallavalitsuse tulud, kulud, s.h.
investeerimis- ja finantseerimistegevus.
Aivar Lainjärv tutvustas otsuse
eelnõu „Vallavanema puhkusele
lubamine“
18 poolthäälega võeti vastu
vallavolikogu otsus nr 15 „Vallavanema puhkusele lubamine“.
Reili Tooming tutvustas eelnõu
„Vallavara kasutusse andmine
mälestusmärgi püstitamiseks“.
MTÜ Mustvee Mälukoda on
esitanud avalduse sooviga paigaldada Mustvee valla omandis
olevale Mustvee rannapargi
maaüksusele I ja II maailmasõjas
langenutele ning represseeritutele mälestusmärgi. Kõik mälestusmärgi püstitamisega seotud
kulud kannab ning hilisema
hoolduse eest vastutab mittetulundusühing MTÜ Mustvee
Mälukoda.
20 poolthäälega võeti vastu vallavolikogu otsus nr 16
„Vallavara kasutusse andmine
mälestusmärgi püstitamiseks“.
Arupärimine vallavanemale
07.12.2020 esitatud eelnõuga 30.04.2019 määrus nr 5,
Mustvee valla ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2019–2030 muutmiseks. Aivar Lainjärv rääkis, et
nimetatud teemat on arutatud
nii detsembri kui ka jaanuari
volikogus. Kääpa ega Voore
reoveepuhastid ei võimalda rajada sinna purgimiskohta, sest
puhastite laminaarne vooluhulk
on äärmiselt väike. Täna puudub
toimiv tehniline lahendus sellise
süsteemi ülesehitamiseks, süsteem oleks liiga kallis ja ei leiaks
mõistlikul viisil kasutust. Sellest
tulenevalt ei ole täna kavas
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
arendamise kava muutmist kavandama hakata. Täna on purgimise võimalus olemas Kallastel,
Tormas ja Mustvees.
Aivar Lainjärv andis ülevaate Mustvee linnas, Avinurme
alevikus ning Kääpa ja Voore
külades soojusenergia tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks
hanke korraldamise plaanist,
eelnõust „Nõusoleku andmine
riigihanke korraldamiseks“, mis
päevakorrast tagasi võeti. Kavas
on moodustada laiapõhjaline
komisjon, kuhu oleks kaasatud
ka volikogu kõikide osapoolte

esindajad, et töötada läbi riigihanke materjalid.
Aivar Lainjärv andis ülevaate
ehitusprojektidest:
- Avinurme keskväljaku projekt – hange on läbi viidud,
parima pakkumuse tegi SKM OÜ,
täna on kogusummast puudus
43 000 eurot, mis lahendatakse
lisaeelarvega.
- Kasepää ÜVK – Kasepää II
trasside ehitus on lõpetatud.
- Avinurme ja Lohusuu kergliiklustee – projektid on valmis,
on kooskõlastusringil, tegeletakse elektriliitumistega.
- Peipsimaa muuseum – ehitamiseks oli eelmisel aastal
läbiviidud avatud hange, parim
pakkuja Mekon Ehitus OÜ ei ole
lepingut suutnud täita, vallavalitsuse päevakorras on hankekomisjoni moodustamine, et viia
läbi uus hange.
- Peipsi Common 2 Mustvee
lõunamuuli ehituses ja lõunamuuli parkla olukord. Ehitus on
planeeritud teha mitmes osas ja
praegu on tegemist esimese etapi
valmimisega.
- Voore kooli suuremad koristustööd hoones on tehtud, käib
viimane viimistlus, ventilatsioonisüsteemi tasakaalustamine,
elektrivõrkude takistuste mõõtmine, on alanud ka kolimine,
teha jäävad heakorratööd õues
ja parkimisplats maja ees.
Mustvee spordihoone – praegu
spordihoones midagi ei toimu,
muidu on töös olnud nii jõusaal,
huviringid kui treeningud. Kõige
aktiivsemalt on kasvanud jõusaalide kasutajate hulgad.
Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse juhataja Riina Koolmeistri sõnul tegutsetakse alates
1. jaanuarist 10 inimesega, täidetud on 7,35 ametikohta. Töötab
nii eestikeelseid kui venekeelseid
logopeede. Erivajadusega õpilasi
on võimalik kontaktselt õpetada,
osasid ka distantsilt. Avatud
on nõustamistelefon, info valla
kodulehel. Psühholoogilist abi
vajavate laste arv on piirkonniti
erinev, koolipsühholoog käib
kindlatel päevadel koolis. Praegu
on Mustvee koolis sotsiaalpedagoog ja Avinurme koolis on 0,25
koormusega sotsiaalpedagoog.
Regulaarselt tehakse koolitusi
personalile.
Järgmine volikogu istung
toimub 28. aprillil.
Ülle Rosin,
vallavolikogu esimees

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ootab kandidaate
Jõgeva maakonna aasta ema tunnustamiseks
Läheneva emadepäeva eel kutsub Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus esitama kandidaate Jõgeva maakonna aasta ema aunimetusele. Aasta ema kandidaate võivad esitada kõik, nii pereliikmed ja
tuttavad kui ka omavalitsused, asutused ja organisatsioonid.
Jõgeva maakonna aasta ema kandidaadiks võib üles seada maakonnas elava ema, kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt
üks laps ning kes väärtustab perekonda, on pühendunud oma töös
ja heaks eeskujuks ühiskonnas.
Jõgeva maakonna aasta ema aunimetuse andmise statuut ja taotluse vorm on leitavad Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodule-

hel. Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud e-posti aadressile
arendus@jaek.ee. Paberkandjal taotlused saata märksõnaga „Aasta
ema“ Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse postiaadressile Aia
tn 1, Jõgeva, Jõgeva vald.
Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill 2021.
Jõgevamaa aasta ema aunimetuse otsustab Jõgevamaa Arendusja Ettevõtluskeskuse nõukogu, kuhu kuuluvad kõikide Jõgevamaa
omavalitsuste esindajad. Aasta ema aunimetus kuulutatakse välja
emadepäeval.
SA JAEK

Aprill on südamekuu – selle
raames on traditsiooniliselt korraldatud Voorel tervisepäeva,
millest osavõtt on olnud alati
väga suur. Paraku ei saanud me
seda korraldada ei eelmisel ega
sel aastal. Kui kuidagi ei saa, siis
kuidagi ikka saab. Peab lihtsalt
raamidest väljapoole mõtlema
ja leidlik olema.
SA Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus ja Jõgeva maakonna tervisenõukogu esitasid
maakonna kollektiividele ja
elanikele väljakutse osaleda
sammude kogumise võistlusel
“Jõgevamaa liigub 2021”. Voore
kogukond liitus väljakutsega
kahe grupiga: SA Voore Aktiviseerimiskeskus ja sõbrad ning
naistantsurühm Linely, aktiivseid
osalejaid kokku 56. Aga see ei ole
veel kõik, sest inimesi liigub aktiivselt rohkem, kellel ei ühtinud
telefonis äpp ja kes ise ei tahtnud
liituda. Meie täname kõik liikujaid ning oleme uhked, et meie
inimesed hoolivad oma tervisest.
Kogukonnaliikmed leidsid, et
pole vaja niisama tühja tallata,
saab korjata ära ka prügi teede
äärest. Super algatus!
Me teame, et kogukonnast on
veelgi häid ideid tulemas, kuid
peame pisut ootama, et ilm ka
meiega kaasa tuleks.
Sotsiaalministeeriumi poolt
välja antud “Vaimse tervise
roheline raamat” ütleb, et “Üks
suuremaid kohaliku omavalitsuse tasandi ressursse on kogukondades tegutsevad eestvedajad,
kes korraldavad eri vanuserühmades mõeldud ühistegevusi
ja huviringe. Tugitegevused ei
ole otseselt suunatud vaimsele
tervisele, kuid mõjutavad seda
kaudselt. Kõik sellised tegevused
soodustavad kogukonnasisest
sotsiaalset suhtlemist, aitavad
leevendada üksildust ning paku-

vad inimestele isetegemisrõõmu
ja kuulumistunnet.”
Täpselt sellise eestvedajana
me kohaliku sihtasutust näeme.
Raamidest välja oleme pidanud
mõtlema kogu piirangute aja
ning oleme teinud erinevaid
väljakutseid oma inimestele,
kuidas koostegemisi teha ilma
kokku saamata. Meil läks toredasti vabariigi aastapäeva ja
ülestõusmispühade tähistamine.
SA Voore Aktiviseerimiskeskus
tunneb end koos kogukonnaga
selles vallas äärmiselt rikkana
– meil on kogukond, kes meie
tegevustega kaasa tuleb ning
rõõmuga kaasa mõtleb.
Eelmisel aastal KOPi esitatud
projekti discgolfiraja rajamiseks
Voorele ei rahastatud, kuid me ei
visanud püssi põõsasse. Ühendasime oma jõud koos Saare valla
kultuuri- ja spordiseltsi ja Play
Discgolfi esindaja Silver Saksaga ning oleme juba poolel teel,
kuid selleks, et rada lõpuni käia,
peame paluma kohalikke ettevõtjate ja muidu spordihuviliste
inimeste abi. Sellest ka järgmine
üleskutse:
Ehk soovid ka sina sponsoreerida ettevõtja või eraisikuna
discgolfiraja ehitamist meie oma
kodukohta? Selleks saab soetada
endale korvi, millele lisame toetaja nimetahvli.
Lisainfo küsimiseks võta julgelt ühendust- Maarika 5332
0265.
Kogukonna lillepeenras on
veel vabu kohti uutele taimedele,
kui sul jääb üle mingeid taimi,
mis sobivad meie lillepeenrasse,
siis anna teada.
Hoolimata keerulisest ajast
ühiskonnas tunneme, et üks
imeline kevad on taas alanud …
Kogukonna nimel
Maarika Kits

Mustvee lasteaia tegemistest
Augustis 2020 alustasime
Mustvee lasteaia venekeelsetes
rühmades varajase keeleõppe
programmiga, milleks on eesti
keele õpetamine ja praegu on
õige aeg teha väike kokkuvõte.
Keeleoskus mõjutab inimesi
sotsiaalse sidususe tagamisel,
toimetulekuga koolis, olukorraga
tööturul. Eesmärgiks on eesti
keele tulemuslik õpe lasteaias ja
eesti keele oskus, mis on vajalik
põhihariduse omandamiseks.
Pilootprojekti algataja on haridus- ja teadusministeerium, kes
ka antud projekti rahastab.
Oleme töötanud rühmades
Maasikad ja Oravakesed 9 kuud
varajase keeleõppe programmiga. Uued keeleõpetajad Eda Aasmaa ja Kristi Kindel on tuttavad
lastega, vanematega, on saanud
süvitsi töötada ja on saanud
rühma muretseda uued vajalikud
õppematerjalid ja kasutanud
olemasolevaid. Nad on käinud
ka terve talve vastavasisulistel
koolitustel.
Samm sammult on nad ehita-

nud ülesse laste mitmekesiseid
oskusi ja see on õpetajatelt
nõudnud erialast pädevust ning
olukorra erilisusega arvestamist.
Meeskonnatöö on oluliseks
eelduseks, et käesolev keeleõppe
projekt edukas oleks. Üksteist
toetades on õpetajad edukamad
ja lapsed saavad toetuda enesekindlatele õpetajatele. Samas
on sellises meeskonnas töötades
kindlasti näha tulemusi. Tegevused toimuvad gruppides, vastavalt vajadusele ja olukorrale.
Lapsed saavad aru eestikeelsest kõnest, oskavad vastata lihtsamatele küsimustele, püüavad
kasutada täislauseid, kordavad,
tublimad loevad ja kirjutavad ja
tõlgivad õpetajate öeldut teistele. Eesti keel on saanud nendele
igapäevaseks lasteaiaelu osaks.
Õpetaja eesmärk on üks – aidata lapsel läbi keele kasvada,
toetades teda igakülgselt.
Koos suudame palju!
Maris Rohtla,
Mustvee lasteaia direktor

Mustvee Valla Hariduse
Tugikeskus pakub tuge
Ära jää oma mõtete ja probleemidega üksi, kui Sa seda ei soovi.
On inimesi, kellele praegune
aeg sobib ja sisekaemus tekitab
uue kvaliteedi, kuid üleüldises
liikumis- ja suhtluskriisis võib
tekkida ka olukordi, mille lahendamine tundub võimatu. Tihti
aitab objektiivne ja erapooletu
kõrvalpilk, mõnikord lihtsalt
oma mõtete sõnastamine, mõni-

kord nõupidamine spetsialistiga.
Kui tunned, et vajad abi, helista.
Tugikeskuse psühholoogide
nõustamistelefonid töötavad
järgmiselt:
E kell 16–18 (tel 5197 3026)
T kell 16–18 (tel 5197 3026
K kell 16–18 (tel 5197 3026)
N kell 16–18 (tel 5300 9220)
R kell 10–12 (tel 5300 9220)
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Mustvee vallas hakkab alates 1. oktoobrist
2021 kehtima uus jäätmehoolduseeskiri
Märtsikuu viimasel päeval
kehtestas Mustvee vallavolikogu
Mustvee valla uue jäätmehoolduseeskirja.
Kuigi kehtestatud muudatused
jõustuvad alles 1. oktoobril ja
neist tuleb vallalehes edaspidi ka
täpsemalt juttu, tooksin esialgu
välja kolm suuremat muudatust,
mis vallaelanikke puudutavad:
1. Segaolmejäätmete ehk prügi vedu peab hakkama toimuma
kõigis Mustvee valla majapidamistes, asutustes ja ettevõtetes
ning sellest on võimalik vabaneda ainult vallavalitsuse
nõusolekul.
2. Jäätmeid tuleb hakata sorteerima, sest aeg, kus kõik üleliigne harjumuspäraselt ühte
prügikasti kokku visatakse, hakkab ümber saama.
3. Toidujäätmeid tuleb õppida kompostima ja selleks
tuleb majapidamisse muretseda
komposter, st kinnine, loomade
ja lindude eest kaitstud mahuti.
Auk maa sees ega lahtine hunnik
aianurgas toidujäätmete kompostimiseks ei sobi – selliselt võib
alates 1. oktoobrist kompostida
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Ideid ja näpunäiteid kompostri meisterdamiseks leiab aadressilt https://www.kompostiljon.ee; Идеи и полезные советы по изготовлению компостера вы найдете по адресу

https://www.kompostiljon.ee

ainult aiajäätmeid. Kompostri
võib valmiskujul osta poest, kuid

selle võib ka käepärastest materjalidest ise meisterdada.

Pille Lapin,
keskkonnaspetsialist

С 1 октября 2021
г. В Муствеэской волости
вступает в действие новый
порядок обращения с отходами
В последний день марта Муствеэский волостной совет утвердил новый порядок обращения с отходами
в Муствеэской волости. Хотя утвержденные изменения вступят в силу только с 1 октября, и в волостной
газете мы подробнее о них расскажем, для начала я
хотела бы обратить внимание на три самых крупных
изменения, касающихся жителей волости:
1. Вывоз смешанных бытовых отходов, или мусора,
должен происходить во всех хозяйствах, учреждениях и на предприятиях волости Муствеэ, освободиться
от этого можно только с согласия волостной управы.
2. Отходы нужно начинать сортировать, потому что
время, когда все лишнее по привычке выкидывалось
в один мусорный ящик, подходит к концу.
3. Пищевые отходы надо научиться компостировать, для этого в хозяйство необходимо приобрести
компостер, т.е. закрытую емкость с защитой от животных и птиц. Яма в земле или куча в углу сада для
компостирования пищевых отходов не годится – так
с 1 октября можно компостировать только садовые
отходы. Готовый компостер можно приобрести в магазине, но из подручных материалов его можно сделать и самим.
Пилле Лапин,
специалист по окружающей среде

Võitlus hispaania teeteoga
algab juba varakevadel

Борьба с испанским придорожным
слизнем начинается уже ранней весной

Möödunud aastal olid Mustvee
linna Aia tänava piirkonna elanikud hädas hispaania teetigudega
– hiigelnälkjatega, kes on Eestis
kohanenud kõhedust tekitava
kiirusega, paljunevad jõudsalt
ja hõivavad üha uusi alasid.
Tänaseks on teada, et teeteod
on levinud Mustvees ka Narva
tänava reoveepuhasti ümbruses,
kuid samas ei saa olla kindel,
et neid valla teisteski osades
ei esine. Nälkjate öise eluviisi
tõttu võib juhtuda, et neid ei ole
lihtsalt märgatud.
Keskkonnaameti spetsialistide
hinnangul möödunud talv hispaania teeteole tõenäoliselt väga
liiga ei teinud. Kuigi nälkjas ja ta
munad ei talu korralikku külma
ja seda oli veebruaris omajagu,
kaitses neid tekina külma eest
korralik lumikate. Kahjurite
suvise arvukuse määrab suures
osas maikuu – kui see on soe ja
niiske, siis on tigudel soodsad
munemise ja munade arenemise
tingimused ning tulemuseks on
nende massiline arvukus suvel.
Kuivem mai nende arvukust
kindlasti pärsiks.
Samas on ka inimestel võimalik päris palju ära teha, et nende
ablaste aiakahjurite levikut piirata. Arvestades, et nälkjad ise
suuri vahemaid ületada ei suuda,
on ilmne, et neid on aedadesse
toonud enamasti aiapidajad
ise. Taimepotid ja mullapallid
on teomunadele suurepäraseks
keskkonnaks ja nende vahendusel see võõrliik mujalt maailmast
meieni jõudnud ongi.
Sellepärast tasub mistahes uue
taime toomisel oma aeda taim
ja selle mullapall enne maha
istutamist hoolikalt läbi uurida
– kas ei paista kusagil lehtede
vahele peitunud limuseid või
3–4 mm läbimõõduga valgeid
pärleid meenutavaid teomune,

В прошлом году жители района улицы Айа в Муствеэ мучились с испанским придорожным
слизнем – гигантским слизнями,
которые с устрашающей скоростью прижились в Эстонии,
буйно размножаются и захватывают все новые территории.
На данный момент известно,
что придорожные слизни еще
встречаются в Муствеэ, вокруг
очистного сооружения на ул.
Нарва, и нет никакой уверенности, что их нет в других частях
волости. В силу ночного образа
жизни слизней может быть, что
их просто не замечали.
По оценке специалистов по
окружающей среде прошедшая
зима испанским придорожным
слизням особого ущерба не на-

mis asuvad tavaliselt kobaras
koos. Halastust ja kaastunnet
selle kahjuri osas üles näidata ei
saa. Kõik, mis tundub kahtlane,
tuleks hävitada: ühte anumasse
kokku korjata ja keeva veega üle
valada või kõval pinnal talla all
katki vajutada. Ettevaatus ei ole
üleliigne. Kui tekib kahtlus, et
ostetud istiku mullapallis võib
olla hispaania teeteo mune, siis
võiks istiku nälkjate koorumise
ajaks ehk 5 nädalaks karantiini
panna: siduda mullapalli ümber
läbipaistev kilekott ja hävitada
kõik nälkjad, kui neid peaks selle
koti sisse ilmuma.
Kevadiste aiakorrastustööde
käigus soovitab keskkonnaamet
üle vaadata kõik tigude meelis peidupaigad – igasugused
servaalused, terrassid, kasvuhoone servad, lauahunnikud,
lehehunnikud, kuluheina alused,
püsilillede eelmise aasta lehtede
alused –, kaevata ringi kompostihunniku, eemaldada multši
ning korjata kokku ja hävitada
kõik leitud teeteod ja nende
munad. Sel moel saab tigude
arvukust märgatavalt vähendada, kuna nad pole jõudnud veel
paljunema hakata. Hiljem on
nad juba igale poole sobivatesse
kohtadesse munenud ning sirguva tigude armee korjamiseks ja
hävitamiseks tuleb palju rohkem
vaeva näha, sest iga isend võib
hooajaga muneda kuni 400
muna.
Täpsem info hispaania teeteo
kohta on leitav keskkonnaameti
kodulehelt aadressil https://
www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/voorliigid/
hispaania-teetigu.
Pille Lapin,
keskkonnaspetsialist
Leitud teomunade kogumikud tuleks hävitada

несла. Хотя слизень и его яйца
сильного мороза не переносят, а в феврале морозы были,
от холода их защитил толстый
снежный покров. Летнюю численность вредителей во многом
определит май месяц – если он
будет теплым и влажным, то у
улиток будут благоприятные условия для откладывания яиц, а
у яиц для развития, результатом
чего станет их массовая численность летом. Сухой май месяц
безусловно сдержит их численность.
В то же время люди и сами
могут многое сделать для торможения распространения этих
прожорливых садовых вредителей. Учитывая, что слизни сами
больших расстояний преодо-

Обнаруженные гроздья яиц слизней следует уничтожить.

леть не в состоянии, ясно, что в
сады их, в основном, принесли
сами садоводы. Горшки с растениями и комья земли вокруг
растений являются прекрасной
средой для яиц этих слизней, и
именно так этот чужеземный
вид из других стран до нас добрался.
Поэтому, при доставке любого нового растения в свой сад,
перед посадкой следует тщательно исследовать растение и
его ком земли – не спрятались ли
где-то под листьями моллюски
или белые яйца размером 3-4
мм, напоминающие белые бусины и собравшиеся в гроздья.
Милосердия и жалости к этому
вредителю выказывать нельзя:
все, что кажется сомнительным,

нужно собрать в одной емкости и залить кипятком или на
твердой поверхности раздавить
ступней. Осторожность излишней не бывает. При возникновении сомнения, что в коме земли
купленного саженца могут быть
яйца испанского придорожного
слизня, то саженец можно бы
отложить в карантин на 5 недель, т.е. срок вылупливания
слизней: обвязать ком земли
прозрачным пластиковым мешком и уничтожить все слизни,
которые появятся в мешке.
В ходе весенних уборочных
работ Департамент окружающей среды рекомендует обследовать все любимые места
улиток – всевозможные края,
террасы, края теплицы, штабеля
досок, кучи листьев, основания
под отавой, прошлогодние листья многолетников, – перекопать компостные кучи, собрать
мульчу, собрать и уничтожить
все обнаруженные слизни и их
яйца. Таким способом можно
существенно снизить численность слизней, потому что они
пока не успели начать размножаться. Позднее они уже отложат яйца во всех удобных местах, а для сбора и уничтожения
армии выросших слизней нужно будет приложить намного
больше усилий, потому что одна
особь за сезон может отложить
до 400 яиц.
Более точную информацию
об испанском придорожном
слизне вы найдете на сайте Департамент окружающей среды: https://www.keskkonnaamet.
ee/et/eesmargid-tegevused/
voorliigid/hispaania-teetigu.
Пилле Лапин,
специалист по окружающей
среде
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Vallavolikogus ja vallavalitsuses
Vallavolikogus 31. märtsil
Virtuaalsest istungist võttis osa
20 vallavolikogu liiget
• Otsustati halduslepingu
sõlmimiseks volituste andmine
vallavalitsusele SA-ga Kalevipoja
Koda
• Otsustati vallavara võõrandamine Pihkva 65 Mustvee linn
• Otsustati vallavara võõrandamine otsustuskorras Keskuse
5-3 Kääpa küla
• Otsustati ehitiste peremehetuks tunnistamine Mustvee
linnas Pihkva tn 59 asuv elamukuur-laut; Mustvee linnas Kivi
tn 4 asuv elamu; Mustvee linnas
Kastani tn 36b asuv elamu; Halliku külas asuv laut; Ulvi külas
asuv kaalukoda
• Otsustati vallavara mahakandmine
• Otsustati projekti omaosaluse garanteerimine Kükita, Tiheda
ja Kasepää külade vee- ja kanalisatsioonirajatised, III etapp
• Otsustati Mustvee valla
koolieelsetes lasteasutustes
kohatasu maksmisest ajutine
vabastamine 1. märtsist kuni
30. aprillini 2021
• Võeti vastu Mustvee valla
jäätmehoolduseeskiri
• Finantsjuht H.Viiberg andis
ülevaate Mustvee valla 2020. a
eelarve täitmisest ja rahalisest
hetkeseisust
• Otsustati vallavanema puhkusele lubamine
• Otsustati vallavara kasutusse andmine mälestusmärgi
püstitamiseks MTÜ-le Mustvee
Mälukoda
• Arupärimine vallavanemale
07.12.2020 esitatud eelnõuga
30.04.2019 määrus nr 5, Mustvee valla ühisveevärgi- ja kana-

lisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 muutmiseks
• Vallavanem A. Lainjärv andis
ülevaate Avinurme keskväljaku,
Kasepää ÜVK, Kääpa kergliiklustee, Avinurme ja Lohusuu kergliiklustee, Peipsimaa muuseum,
Peipsi Common 2 Mustvee lõunamuul ja Mustvee Spordihoone
ehitusprojektidest
• Mustvee Valla Hariduse- ja
Tugikeskuse juhataja andis ülevaate keskuse töödest
Vallavalitsuses 11. märtsil
• Otsustati hajaasustusprogrammi toetuse kasutamise aruande kinnitamine
• Otsustati arve tasumine
• Väljastati projekteerimistingimused Võtikvere külas Segametsa kinnistule uue Mustvee
330/110kV alajaama ehitusprojekti koostamiseks, Avinurme
alevikus Rakvere põik 4 kinnistule uue kõrvalhoone ehitusprojekti koostamiseks
• Otsustati jäätmevaldaja tähtajaline vabastamine korraldatud
jäätmeveost
• Otsustati Mustvee valla
jäätmehoolduseeskirja määruse
eelnõu esitada vallavolikogule
vastuvõtmiseks
Vallavalitsuses 18. märtsil
• Otsustati valla teedel koormuspiirangu kehtestamine
• Otsustati riigieelarvelise
toetuse väljamaksmine
• Väljastati projekteerimistingimused Raja külas Kalda tn 85
kinnistule ja Kalda tn 87 kinnistule uue elamu ehitusprojekti
koostamiseks, Kõveriku küla
Tagavälja kinnistule uue elamu

ja uue kõrvalhoone ehitusprojektide koostamiseks
• Väljastati ehitusluba Lohusuu alevikus Ülejõe tn 1a
kinnistule autoremonditöökoja
püstitamiseks.
• Väljastati kasutusluba väljastamine Ninasi külas Hiire
katastriüksusele püstitatud ja renoveeritud elamu kasutamiseks.
• Otsustati maa riigi omandisse jätmiseks arvamuse andmine
• Otsustati maaüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine
• Otsustati ehitiste peremehetuks tunnistamise eelnõu esitada
vallavolikogule vastuvõtmiseks
• Otsustati vallavara kasutusse andmine mälestusmärgi
püstitamiseks eelnõu esitada
vallavolikogule vastuvõtmiseks
• Otsustati vallavara võõrandamise eelnõu esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks
• Otsustati põhivara mahakandmine, põhivara bilansiväliseks varaks kandmine ja lõpetamata ehituste kuluks kandmine
• Otsustati vallavara mahakandmise eelnõu esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks
• Otsustati munitsipaaleluruumi üürile andmine
• Otsustati vallavara võõrandamine otsustuskorras eelnõu
esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks
• Otsustati vallavanema puhkusele lubamise eelnõu esitada
vallavolikogule vastuvõtmiseks
• Otsustati halduslepingu
sõlmimiseks volituste andmise
eelnõu esitada vallavolikogule
vastuvõtmiseks
• Otsustati Mustvee valla koolieelsetes lasteasutustes kohatasu
maksmisest ajutine vabastamine

eelnõu esitada vallavolikogule
vastuvõtmiseks
Vallavalitsuses 25. märtsil
• Otsustati sotsiaaleluruumi
üürilepingu pikendamine
• Otsustati hoonestusõiguse
seadmise võimalikkus ning lähiaadressi, sihtotstarbe ja teenindusmaa määramine
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 07.01.2021 korralduse
nr 7 „Hoonestusõiguse seadmise
võimalikkus ning lähiaadressi,
sihtotstarbe ja teenindusmaa
määramine” muutmine
• Väljastati projekteerimistingimused Änniksaare külas
Väljara maaüksusele rajatava päikesepargi ehitusprojekti
koostamiseks, Võtikvere külas
Vase maaüksusele rajatava päikesepargi ehitusprojekti koostamiseks
• Väljastati ehitusload Kalmakülas Pihla tee 6 kinnistule
uue ühekorruselise ühepereelamu ja abihoone püstitamiseks,
Lohusuu alevikus Ülejõe tn 1a
kinnistule kinnistule PVC kattega
halli püstitamiseks
• Otsustati Mustvee valla
jäätmehoolduseeskirja eelnõu
esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks
• Otsustati projekti omaosaluse garanteerimise eelnõu esitada
vallavolikogule vastuvõtmiseks
• Otsustati nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks
eelnõu esitada vallavolikogule
vastuvõtmiseks
Vallavalitsuses 1. aprillil
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuste määramine
• Otsustati nõusoleku and-

mine jäätmeveosageduse muutmiseks
• Otsustati nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks
• Otsustati katastriüksuste
lähiaadressi muutmine
• Otsustati avatud riigihanke
,,Peipsimaa muuseumi II korruse
väljaehitamine” korraldamine ja
riigihanke läbiviimiseks komisjoni moodustamine
• Väljastati projekteerimistingimused Vadi külas Teedevahe
kinnistule uue suvila ehitusprojekti koostamiseks
• Väljastati ehitusload Avinurme alevikus Männiku tn 2//
Kõreotsa kinnistul asuva olemasoleva 1-korruselise elamu
lammutamiseks, Änniksaare
külas Väljara katastriüksusele
päikeseelektrijaama rajamiseks,
Vilusi külas Päevatalu kinnistule
olemasoleva abihoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks,
Mustvee linnas Kooli tn 1 kinnistule olemasoleva amortiseerunud eluhoone lammutamiseks ja
uue ühekorruselise ühepereelamu püstitamiseks.
• Väljastati kasutusload Kiisli
külas Pillipõllu kinnistule paigaldatud päikeseelektrijaama
kasutamiseks, Voore külas Poti
kinnistul olemasoleva tööstushoone katusele paigaldatud päikeseelektrijaama kasutamiseks,
Avinurme alevikus Võidu tn
50 kinnistul olemasoleva tööstushoone katusele paigaldatud
päikeseelektrijaama kasutamiseks, Vilusi külas Tehnopragi
kinnistule paigaldatud päikeseelektrijaama kasutamiseks,
Veia külas Tündri kinnistule
paigaldatud päikeseelektrijaama
kasutamiseks
• Kinnitati hinnapakkumused

Saare piirkonna teede profileerimiseks ja teekatete renoveerimiseks
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse personaliarvestuse andmekogu põhimääruse kinnitamine

jaid. Liigume siis terviseks!”

jälgida teiste osalejate kõndimisi
ja püüad ka ise rohkem liikuda.
Keegi ei taha ju viimane olla. Samuti on huvitav jälgida, kuidas
looduses tärkavad lilled, puud
hakkavad pungi looma. Sõites
autoga, ei jõua me märgata, mis
toimub meie külas ja millised linnud on lõunamaalt tagasi jõudnud. Muidugi märkab kõndides
ka seda, millist sodi on teeääred
täis. Ühiselt tulimegi mõttele, et
me ainult ei kõnni, vaid võtame
kaasa ka prügikotid ja puhastame oma kodukohta prügist nii
palju kui jõuame. Nagu öeldaks:
“Kaks ühes!”.

Vallavalitsuses 8. aprillil
• Otsustati hooldajatoetuse
määramine
• Kinnitati valla pinnaskattega
teede hööveldamise hinnapakkumus
• Kinnitati valla kruuskatendiga teede remondi hinnapakkumus
• Otsustati Kääpa küla kergliiklustee ehituseks avatud riigihanke korraldamine ja komisjoni
moodustamine
• Väljastati projekteerimistingimused Levala külas Jõeääre
kinnistule elamu ehitusprojekti
koostamiseks
• Otsustati nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks
• Otsustati katastriüksuste
lähiaadresside muutmine
• Moodustati hajaasustuse
programmi taotluste hindamise
komisjon
• Otsustati Mustvee Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 14
„Mustvee valla jäätmevaldajate
registri põhimäärus” muutmine
• Otsustati Mustvee Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 13
„Mustvee valla jäätmehoolduseeskiri” muutmine
• Otsustati halduslepingu
sõlmimine
• Otsustati Sihtasutuse Mustvee Tervis nõukogusse uue liikme määramine

Aprill kutsub liikuma
Kui küsida, mis kuu aprill on,
siis ikka vastatakse: kevadkuu,
naljakuu, munapühadekuu.
Aga aprill on ka südamekuu
ja sel kuul on ka ülemaailmne
tervisepäev.
Tänavuse aasta tervisepäeva
hüüdlause on „Töötades koos
tervise heaks“. Jõgevamaa tervisenõukogu on sellele tunnuslausele mõeldes kutsunud üles
ägedale ettevõtmisele nimega
„Jõgevamaa liigub”.
Nimelt 1.–30. aprillini kõnnivad kõik soovijad Jõgevamaal,
kogudes samme. Igaüks niipalju,
kui võimalik, niipalju, kui võhma
ja aega. Tähtis ei ole sammude
arv, vaid see, et LIIGUKSIME.
Ka Mustvee vallast on osalemas
lausa kaheksa gruppi erinevate
valdkondade ja huvigruppide
esindajaid.
Mina silkan Mustvee valla
kultuuritöötajate grupis ja me
oleme nii tublid! Oleme enda
julgustamiseks ja motiveerimiseks loonud oma FB grupi, kus
siis jagame muljeid ja fotosid
asjadest, mida liikudes enda
ümber näeme. Ja mitte ainult
ilu nautides, vaid ka murekohti
nähes.
Oma tihedas töögraafikus
me tihtipeale ei märkagi neid
esimesi pisikesi kevademärke.
Esimesed sinililled, sillerdav
kuldnokapaar, konnade krooksumine ... Sel kevadel on jälle
natuke teisiti, kui muidu ja aega
looduses viibida ehk natuke
rohkem. Aga palusin meie grupi
liikmetel ka enda emotsioone
seoses selle vahva ettevõtmisega
avaldada.

Ja nad arvasid nii:
Annika Oras:
Kes iganes selle toreda väljakutse välja mõtles – müts maha!
Ideaalne motivaator enda kätte
võtmiseks, on teha seda kellegagi koos. Ja kui veel väike
võistlusmoment ka sees on, siis
seda parem. Ma küll ise tegin
ettepaneku, et Mustvee valla
kulturnikud võiksid koos pundi
moodustada, aga oleks ma teadnud, et need sellised hullud välejalad on, oleks vist mõne teise
pundi valinud. Nali naljaks. Igal
juhul kui kultuuri ei saa teha,
teeme samme. Ja lisaks mõnusale toonusele naudime Mustvee
valla imekaunist loodust, metsa,
loomajälgi, loomi ja linde, kevademärke. Pealegi saab kõndides
ka kraaviperved prügist puhtaks
teha. Head südamekuud!
Sirle Tomson:
Mina sain toreda sündmuse
kohta infot Laidilt. Olin kohe
nõus. Kultuuritöötaja ma küll ei
ole, aga armastan väga kultuuri
tarbida. Ma nagunii tegelen,
küll vahelduva aktiivsusega,
kepikõnniga aastast 2014, mil
Tammispää küla sai endale
kergliiklustee jupikese. Selle
väljakutsega liitudes sain motivatsiooni jätkata, ei saa ju naiskonda alt vedada, nii et üleskutse
tuli väga õigel hetkel. Et kergliiklusteel edasi-tagasi kõndides
igav ei hakkaks ja vagu sisse ei
kuluks, siis kõnnin ka imelistel
metsateedel. Loodus meie ümber
on vapustav, igal kivil on nägu ja
igal puul ning põõsal oma hääl.
Nagu muuseas olen kõndides
koristanud kergliiklustee äärse

ala ja vallale kuulva Venemetsa
parkla. See on lõputu võitlus
prügiga, aga see on hoopis teine
teema. Olen ühendanud meeldiva kasulikuga. Kõndides ma ka
unistan, unistan näiteks sellest,
et ükskord saan ma kõndida
mööda kergliiklusteed Tammispäält Lohusuusse ja Tammispäält
Mustveesse... Kui juhe on koos ja
meel mõru, siis soovitan kõigile
– minge metsa!
Valentina Jazõkova:
Programm “Jõgevamaa liigub”
on minu jaoks koolispordivõistlusi meenutav üritus, sama lõbus
ja huvitav, on tunda meeskonna
ühtsust ja sõprust. Mulle meeldib jalutada üksi, oma ajakavas
ja režiimis. Tavaliselt muudan
marsruuti – järv, mets, lapsepõlve tänavad, olenevalt tujust.
Liikumine vabas õhus on kõige
tõhusam viis püsida tervena ja
vormis, see annab mulle imelisi
emotsioone, mis parandab meeleolu ja suurendab loomingulise
mõtlemise võimet. Liikumine
on elu!
Katre Mölder:
See kevad on on jälle meile
teistsugune kui varasemad kevaded – oleme rohkem kodukontorites ja koduseinte vahel. Küll aga
loob see olukord hoopis rohkem
võimalusi enesega tegelemiseks
ja annab võimaluse ning aja
enam pühendada perele, koostegemistele ja -käimistele. Kevad
kohe kutsub õue ja sel aastal on
aprillis meie valla kultuuritöötajatel suurepärane võimalus kaasa
lüüa ühise meeskonnana “Jõgevamaa liigub 2021” väljakutses. Kui

nii mõelda, miks peaks selliseks
tegevuseks väljakutset esitama –
see võiks olla meie igapäevane
loomulik osa – rõõm liikumisest
ja heast enesetundest! Aga see,
mida mina tunnen osaledes
meeskonnana selles väljakutses,
on väga positiivne ja meeldiv
õlatunne, teadmine, et sa oled
meeskonna osa! Ja see tohutult
distsiplineerib! Kui muidu kindlasti lööks mõnikord käega, kui
võiks jalutama minna, siis teadmine, et kõik panustavad ühise
eesmärgi nimel, pingutavad ja
preemiaks on enesega rahulolu,
kaduvad kilod ja meeldivaks
saanud harjumus ja vajadus liikuda, siis on see väljakutse küll
mitmekordselt end ära tasunud.
Ja tõesti – algsest kohustusest
on saanud meeldiv ja vajalik
harjumus. Superäge ettevõtmine
ja mul on ülihea meel, et meie
maakonnast on nii palju osavõt-

Natalja Mägi:
See, meie kõndimine, on väga
nakatav, kui alustad, enam pidama ei jää. Vaatamata ilmale, iga
päev lähen õue ja teen oma ringi
ära. Õhtuks jalad valutavad, aga
selle eest nii mõnus tunne – ma
sain jälle hakkama.
Eliys Tomson:
Väga tore algatus, minu jaoks
hetkel parim ravim väsimuse
vastu ning korralik D-vitamiini
allikas. Loodetavasti selline
tervislik traditsioon jätkub ka
järgnevatel aastatel.
Marika Schasmin:
Üritus on tõesti väga hea. Kui
üksi ei viitsi kõndida või mõtled,
et lähen homme, siis liitudes
selle üritusega on suureks motivatsiooniks see, et pidevalt saad

Igatahes on näha, et Mustvee
valla kulturnikud on heas mõttes „liikumises” ja väärt mõtted
ajaks, kui uuesti avaneme, just
tihti liikudes ka tulevad ...
Ilusat kevadet!
Laidi Zalekešina
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Lõkkes võib põletada vaid puhast puitu
Prügi põletamine koduaedades
on päevakajaline just kevadel,
kui võetakse ette suurpuhastus
kodus ja aias. Aiamaal peenraid
korrastades või viljapuid lõigates
tekib aiaprügi, mida soovitakse
lõkkes põletada.
Kuigi aiaprügist vabanemisel tundub põletamine kõige
lihtsam viis, on lõkke tegemine
paljudes asulates keelatud. Enne
aiajäätmete põletamist uuri, kas
lõket üldse teha tohib. Täpsed
tingimused saad teada oma
valla- või linnavalitsusest, need
on kirjas kas jäätmehooldus- või
heakorraeeskirjas.
Kui lõkke tegemine on lubatud, ära lisa sinna olmejäätmeid,
vaid põleta ainult kuivi oksi.
Puulehed ja muud taimed sobivad paremini kompostimiseks,
mitte põletamiseks.
Sageli näeme aga tossamas
lõkkeid, kuhu on pandud ka
põletamiseks ebasobivaid asju.
Äraviskamisele lähevad vanad
mööbliesemed, riided, jalanõud,
rehvid, ehitusjäätmed ja muu
kasutuks muutunud kraam. Neid
asju aga tulle panna kindlasti
ei tohi.
Pea meeles, et jäätmete põleta-

misel kahjustad enda ja naabrite
tervist, seetõttu on see ka seadusega keelatud. Jäätmeid lõkkes
põletada ei tohi, sest põletamisel
tekkinud toksilised ained ei saasta mitte ainult õhku, vaid ladestuvad maapinnale, kandudes
sealt edasi põhjavette. Jäätmete

põletamisel õhku paiskunud
mürgiseid aineid hingame me
ise sisse, samad ained langevad
aias kasvavatele taimedele ning
jõuavad meie kehasse aiasaadustega, näiteks marjade või
köögiviljadega. Seepärast ära
pane kunagi lõkkesse midagi

muud peale kuivade okste, immutamata puidu või kiletamata
papi ja paberi.
Prügi põletamisega kaasnevad
müüdid on visad kaduma. Sageli
arvatakse, et kui vanasti põletati
prügi ahjus ja lõkkes, siis järelikult võib seda teha ka nüüd.

Aastate jooksul on jäätmed muutunud: kui mõnikümmend aastat
tagasi pakiti toiduained paberisse ja klaastaarasse, siis praegu
kasutatakse valdavalt plastpakendeid. Samuti on kasvanud
jäätmete hulk, sest tarbimine on
muutunud ja suurenenud.
Kõige lihtsam viis jäätmetest
vabaneda on need liigiti sortida: paberi- ja papijäätmed ning
plastpakendid saab viia avalikesse kogumiskonteineritesse,
pandimärgiga pudelid taaraautomaati. Vanad mööbliesemed,
ehitus- ja lammutusjäätmed ning
rehvid saab üle anda jäätmejaama.
Reeglid näevad ette, et ka
üksikud suvilad peavad liituma
korraldatud jäätmeveoga, mis
tagab regulaarse segaolmejäätmete äraveo. Talveperioodiks,
kui suvemaja ei kasutata, on võimalik leping peatada. Uuri selle
kohta kohalikust omavalitsusest.
Lähima jäätmejaama, avaliku
pakendikonteineri või vastuse
küsimusele, kuhu millised jäätmed viia, leiad lehelt kuhuviia.
ee. Kohalike võimaluste kohta
saab uurida ka omavalitsuse
koostatud jäätmehoolduseeskir-

jast või valla kodulehelt.
Kas teadsid, et jäätmete koostises on aineid, mis lõkkes põletades vabanevad keskkonda ning
võivad tuulega kanduda oma
koduaiast kaugemalegi. Plastide
mittetäielikul põlemisel paiskub
õhku mürgikokteil, mis sisaldab
muuhulgas vähki tekitavaid
ühendeid. Näiteks tekivad nii
dioksiinid, mis on üks mürgisemaid ühendeid, mida inimene on
suuteline tekitama – ja seda just
kodusel jäätmepõletusel. Dioksiinid on silmale nähtamatud ja
nende mõju inimese tervisele ei
avaldu kohe. Sageli võib minna
aastaid, enne kui haigusnähud
ilmnevad. Mõnel juhul võivad
mõjud avalduda alles järglastel.
Kõige rohkem tekib dioksiini
plastmassi, kilekottide, rehvide,
töödeldud puidu ja paberi ning
muu taolise põlemisel. Need on
pika toimega mürkained, mis sadestuvad mullas ja seejärel köögiviljades, neid süües jõuavad
mürgised ained meie organismi.
Mari Kala,
Keskkonnaameti
keskkonnahariduse ja
kommunikatsiooniosakond

В костре можно сжигать только чистую древесину
Сжигание мусора в частных
садах актуально именно весной,
когда в доме и саду проводится
генеральная уборка. При приведении в порядок грядок или обрезке плодовых деревьев возникают садовые отходы, которые
люди хотят сжечь в костре.
Хотя сжигание может казаться самым простым способом
освобождения от садовых отходов, во многих поселках разведение костра запрещено. Перед
сжиганием отходов узнайте,
можно ли вообще разводить
костер. Точные условия вы узнаете в своей волостной или городской управе, они записаны в
порядках обращения с отходами
или благоустройства.
Если разведение костра допускается, то не кидайте в него бытовые отходы, сжигать можно
только сухие ветки. Листья деревьев и прочие растения лучше

подходят для компостирования,
а не сжигания.
Часто мы видим, как дымят
костры, в которые сложены также предметы, не подходящие
для сжигания. В них накиданы
старая мебель, одежда, обувь,
покрышки, строительные отходы и прочий скарб, ставший
непригодным. Но эти вещи кидать в костер нельзя ни в коем
случае.
Не забывайте, что, сжигая отходы, вы наносите вред своему
здоровью и здоровью своих соседей, потому это и запрещено
законом. В костре сжигать отходы нельзя, потому что возникающие в ходе горения токсичные
вещества не только загрязняют
воздух, они оседают также на
почве и переносятся оттуда в
грунтовые воды. Ядовитые вещества, которые выбрасываются в воздух при сжигании от-

Kääpa OTT sai 4
31. märtsil 2017 sündis Kääpa
OTT ja sel aastal tähistasime juba
4. sünnipäeva. On olnud põnev
teekond. Ja viimane eluaasta
lausa erandlik. Eelmise aasta
kevadel oli ainus paus OTTi
tegemistes, sest eriolukorrast
lähtuvalt ei saanud me kaubakohtumisi korraldada.
Praegu aga on saabumas kõige põnevam aeg OTTi aastas
ehk õitsemise aeg. Juba mitu
nädalat on olnud pakkumises
potililled, lõikelilled, lillesibulad ja seemned. Kohe-kohe on
tulemas istikud ja amplitaimed.
Ja kaugel seegi aeg on, kui lettidele ilmuvad suvised viljad.
Meie tootjate valik on aeg-ajalt
muutunud ja see on tore, et
kliendid saavad üha uusi asju
proovida ja katsetada. Avinurme
puiduettevõte Mölder OÜ on ka
meile külla jõudnud ja nende
lillekastid/pingid/kaevukaaned
on jõudnud nii mõnessegi selle
kandi majapidamisse. Aitäh kõi-

gile, kes Kääpa OTTi külastavad
ja aitäh kõigile, kes oma tooteid
OTTil müümas käivad.

Kui sa ostad OTTilt,
siis:
• Sa toetad seeläbi kohalikke ettevõtteid
• Hoiad loodust, sest
kaupade transpordikulu on
võimalikult väike
• Toitud tervislikult ja
tarbid kohalikku toorainet
• Aitad maaelul olla jätkusuutlikum
Sünnipäeva pidu oli meil täiega lahe. Sõime torti ja jõime
kohvi. Saime isegi kingitusi!
Palju õnne meile kõigile!
Aprillist oktoobrini toimub
OTT igal neljapäeval kell 18–19
Kalevipoja muuseumi kõrval
ilusate triibuliste lettide taga.
Tule ka!
ANNIKA ORAS

ходов, мы вдыхаем, а еще они
оседают на растущие в саду растения и поступают в наш организм с продуктами садоводства,
например, ягодами или овощами. Поэтому никогда не кидайте
в костер ничего кроме сухих веток, непропитанной древесины,
а также картона и бумаги без
пленки.
Мифы, связанные с сжиганием мусора, исчезают с трудом.
Люди зачастую думают, что,
если раньше мусор сжигали в
печке и костре, то, следовательно, это можно делать и сейчас.
Мусор за прошедшие годы изменился: если несколько десятков лет назад продуты питания
паковали в бумагу и стеклянную
тару, то сегодня используются
главным образом пластиковые
упаковки. Также вырос объем
упаковок, потому что потребление изменилось и увеличилось.

Самый простой способ освободиться от отходов – их сортировка по видам: отходы из
бумаги и картона, а также пластика можно относить в общественные контейнеры, бутылки
с залоговым знаком – в автомат
сбора тары. Старую мебель, отходы строительства и сноса, а
также покрышки можно передавать на станцию отходов.
Правилами предусмотрено,
что и отдельно стоящие дачи
должны присоединиться к вывозу отходов, который обеспечивает регулярный вывоз смешанных бытовых отходов. На
зимний период, когда дача не
используется, договор можно
приостановить. Точнее об этом
можно узнать в местном самоуправлении.
Адрес ближайшей станции
отходов, общественного контейнера упаковок или ответ на во-

прос, куда какие отходы сдавать,
вы найдете на сайте kuhuviia.
ee. Про местные возможности
можно узнать в составленной
местным самоуправлением инструкции по обращению с отходами или на домашней странице
волости.
Знаете ли вы, что в составе
отходов есть вещества, которые
при горении в костре выходят в
окружающую среду и с ветром
могут относиться и дальше от
своего сада. При неполном сгорании пластика в воздух выбрасывается ядовитый коктейль,
среди прочего содержащий
канцерогенные вещества. Например, именно так образуются диоксины, одни из наиболее
токсичных веществ, возникающие в результате человеческой
деятельности человека, и именно от бытового сжигания отходов. Диоксины глазу невидимы,

их воздействие на человеческий
организм проявляется не сразу,
зачастую до проявления симптомов болезни могут пройти
годы. В некоторых случаях воздействие проявляется лишь на
наследниках. Больше всего диоксина возникает при сжигании
пластмассы, пластиковых пакетов, покрышек, обработанной
древесины и бумаги и тому подобного. Это ядовитые вещества
с долгим действием, которые
оседают в почве, а затем в овощах. При поедании этих овощей
ядовитые вещества поступают в
наш организм.
Мари Кала,
отдел экологического
образования и коммуникации
Департамента окружающей
среды
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Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks
Pindalatoetuste taotlemine
algab e-PRIA vahendusel 2. mail.
Tehke volitused juba varakult!
Kui taotluse esitab e-PRIAs
taotleja esindaja, on oluline,
et talle on antud volitus. Kuna
e-taotlusvoor on algamas juba
vähem kui kuu aja pärast, siis
on praegu õige aeg anda vajalikud volitused isikule (sugulane, sõber jne), keda enda
pindalatoetuste taotlust esitama
volitate. Covid-19 viiruse leviku
tõkestamiseks ettenähtud piirangute tingimustes võib volituste
andmine võtta arvatust kauem
aega (post liigub aeglasemalt,
teenindusbürood on kinni jne),
mistõttu soovitame hakata sellega tegelema koheselt. Volituse
saab vormistada e-PRIAs või
soovituslikul vormil, mis on kättesaadav veebilehel www.pria.
ee; Registrid–>Kliendiregister
–>Esindusõigused ja volitused.
Erakorralisest seisukorrast
tingituna, saab erandina (juhul
kui ei ole võimalik volitusi anda
PRIA iseteeninduskeskkonnas,
digitaalselt allkirjastatult või
paberil) volitusi pindalatoetuste
taotluste esitamiseks anda ka
telefoni teel. Selleks palume
helistada registrite osakonna
infotelefonile 731 2311.
Kiirustage põllumassiivide piiridega seotud avalduste esitamisega!
Tuletame maakasutajatele
meelde, et neil, kel on plaanis sel
aastal uusi maid kasutusse võtta
ja sinna pindalapõhiseid toetusi
taotleda, tuleks sellest PRIAle
võimalikult varakult teada anda.
Uutest maadest ja olemasolevate
põllumassiivide ning säilitatavate maastikuelementide piiride
muudatustest saab PRIAt teavitada e-PRIA teenuse „Põllumassii-

vide muudatused“ (leitav e-PRIA
–> Valdused –> Põllumassiivide
muudatused) kaudu.
Kui avaldus on varakult esitatud, siis on jõutud selle kohta
põllumassiivi piiri muudatus
ära teha ja taotlejal on selle abil
taotlemisel kergem oma põlde
joonistada. Samuti annab e-PRIA
sel juhul taotlemisel rohkem
hoiatusi vigade vältimiseks.
Taotleja vastutab küll täielikult pindalatoetuste taotlusele
märgitud pindala õigsuse eest,
kuid varajane teavitamine põllumassiivide piiride muutustest
vähendab märgatavalt võimalust hiljem pinnaerinevuse eest
toetussumma vähendust saada.
Toetused ja muudatused
2021
Ka tänavu saab 2.-21. maini
ning seejärel hilinenult 22. maist
15. juunini taotleda pindalatoetusi ja maaelu arengukava
loomatoetusi. Põhjalik info tingimuste kohta on koostamisel ja
ilmub aprillikuu jooksul veebilehel www.pria.ee (Toetused–>
Põllud ja metsandus ja Toetused–
>Loomad ja kalandus).
Tänavu tuleb aga arvestada järgmiste oluliste muudatustega:
• 2021. aastal ei saa taotleda
põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetust.
• 2020. aasta pindalatoetuste
taotluste kindlakstehtud andmete alusel vähenes Eesti riigi
tasandil püsirohumaa suhtarv
võrreldes 2015. aastal kehtestatud võrdlussuhtarvuga üle
5% (täpsemalt 5,93%). Sellest
tulenevalt peavad taotlejad,
kelle kasutuses on viimasel kahel
aastal ülesharitud püsirohumaid
ning kellele kohalduvad rohestamise nõuded, 2021. aastal
püsirohumaa(d) nõutud ulatuses

tagasi rajama. Kui püsirohumaa
läheb üle teisele põllumajandustootjale, läheb vastuvõtjale
üle ka püsirohumaa säilitamise
kohustus.
• Seoses püsirohumaa suhtarvu vähenemisega, kehtib 2021.
aastal kõikidele põllumajandustootjatele, kes peavad täitma
rohestamise nõudeid, täielik
püsirohumaade üles harimise
keeld ning lubatud ei ole ka püsirohumaade asendamine.
• Taotlejad, kelle kasutuses
on maad, millele kehtib 2016. ja
2018. aasta lõpul määratud ning
eelnevatel aastatel täitmata jäänud püsirohumaa tagasirajamise
kohustus, peavad rajama püsirohumaa määratud ulatuses tagasi.
Sellise kohustuse saanu peab
tagasirajatavaid püsirohumaid
näitama hiljemalt 15. juuniks
2021. aastal oma pindalatoetuste taotlusel märkega TAR. Aastail
2017–2021 tagasirajatud püsirohumaa (TAR) kasutusotstarvet ei
tohi muuta.
• Seoses 2020. aastal tehtud
metsasuse erisuse rakendamise
analüüsi tulemustega, lisatakse käesolevast aastast ühtse
geograafilise piirkonna hulka
täiendavalt neli kohaliku omavalitsuse üksust (KOV) – Rapla,
Raasiku ja Saku vald ning Paide
linn. Seega põllumajandustootjad, kelle majapidamised asuvad
vähemalt 50% ulatuses metsasuse erisusega hõlmatud piirkonna
hulka nimetatud KOVdes, on vabastatud rohestamise ökoalade
tava tingimuste täitmisest.
• 2021. aastal saab jätkata
kehtivaid 5-aastaseid kohustusi. Taotlejad, kellel puudub
kehtiv kohustus või kelle kohustus lõppes 31.12.2020. aastal
kohustuseperioodi lõppemise
tõttu, saavad võtta keskkonna-

sõbraliku majandamise toetuse
(KSM), mahepõllumajandusele
ülemineku toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise
toetuse (MAH), keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse (KSA), piirkondliku
mullakaitse toetuse (MULD),
piirkondliku veekaitse toetuse
(VESI), poolloodusliku koosluse
hooldamise toetuse (PLK), kohalikku sorti taimede kasvatamise
toetuse (SORT) ja ohustatud
tõugu looma pidamise toetuse
(OTL) 1-aastase kohustuse.
• KSM 5-aastast kohustust
saab asendada täielikult MAH
kohustusega. Jätkuvalt saab
5-aastase MULD ja MAH kohustuse asendada PLK kohustusega.
Kohustuse asendamisel algab
asendatud kohustuse osas 1-aastane kohustus.
• KSA, MAH ja PLK toetuse
5-aastast kohustust saab suurendada kuni 15% ning KSM, MULD
ja VESI maa rohumaana hoidmise toetuse 5-aastast kohustust kuni 20% taotleja esimese
kohustuseaasta kohustusealuse
maa pindalast ilma, et taotleja
kohustuseperioodi pikkus muutuks. Kui kohustust suurendatakse üle määrustes sätestatud
protsendi määra, algab taotlejal
uus kohustus, mille kestus on 1
kalendriaasta.
• MAH toetust antakse köögivilja ja maasika kasvatamise
eest kokku maksimaalselt kuni
10 hektari eest taotleja kohta
ning ravim- ja maitsetaimede
kasvatamise eest kokku maksimaalselt kuni 4 hektari eest
taotleja kohta.
• KSM ja MAH toetuse 1-aastase kohustuse puhul peab taotleja
korraldama mulla orgaanilise
süsiniku sisalduse analüüsimise
taotluse esitamise aasta 1. det-

sembriks võetud mullaproovidest. Kui KSM toetusõiguslikult
maalt või MAH põllumaalt on
varem võetud mullaproov ja selle
kohta on väljastatud laboriprotokoll mulla orgaanilise süsiniku
sisalduse kohta, peab taotleja
korraldama mullaproovi võtmise
ja laboratooriumisse saatmise
eelmise mullaproovi võtmise
aastale järgneva viienda aasta
1. detsembriks.
• KSM ja MAH toetuse 1-aastase kohustuse puhul ei pea taotleja osalema täienduskoolitustel.
• VESI toetuse 1-aastase kohustuse võtnud taotleja peab
veekaitsekoolituse läbima taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.
• PLK toetuse 1-aastase kohustuse võtnud taotleja peab
poolloodusliku koosluse hooldamise koolituse läbima taotluse
esitamise aasta 1. oktoobriks.
• KSM toetuse 1-aastase kohustuse puhul võib taotleja ellu
viia ka põllulindude soodustamise lisategevust.
• 2021. aastal võetud KSM
1-aastase kohustuse puhul ei
kohaldata sertifitseeritud seemne kasutamise nõuet sellise
põllumajandusmaa suhtes, millel kasvatatakse 2020. aastal
taliteravilja, mis on külvatud
sertifitseerimata seemnega.
• KSM ja VESI maa talvise
taimkatte all hoidmise 1-aastase
kohustuse puhul tuleb talvise
taimkatte nõuet täita taotluse
esitamise aasta 1. novembrist

kuni vähemalt 31. detsembrini.
• KSA toetuse 1-aastase kohustuse võtnud taotleja peab
toetusõiguslikule maale paigaldama bioloogilist mitmekesisust
toetavad elemendid, mida tuleb
seal hoida taotluse esitamise
aasta 15. juunist kuni 31. detsembrini. Toetusõigusliku maa
iga põllu ühel küljel peab olema
kaitsehekk hiljemalt taotluse
esitamise aasta 15. juuniks.
Selleks, et olla kursis muudatustega, mis tulenevad Covid-19
leviku tõkestamiseks ettenähtud
piirangutest, palume jälgida
jooksvalt infot PRIA kodulehel
www.pria.ee või helistada meie
pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679. Iga toetuse täpsed tingimused on kirjas vastava
meetme määruses, PRIA veebilehele koostame kõigi toetuste
kohta kokkuvõtlikud tutvustused
ning põhjalikud juhendid „Abiks
taotlejale“. Samuti palume kindlasti tutvuda nõuetele vastavuse
reeglitega, mis on kohustuslikud
kõigile peale väikepõllumajandustootja kavaga liitunute.
Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida PRIA
pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679 või pöörduda
Maaelu Edendamise Sihtasutuse
nõuandeteenistuse poole. Täpsemat infot leiab nende kodulehelt
aadressil https://www.pikk.ee/
teenused-ja-tooted/e-pria-kasutamise-juhendamine-2020-a/
Edukat taotlemist!

vorm)
• Maksuandmete tõend(id)
kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2020. a saadud maksustatav tulu kohta.
• Ehitustöödega sihtotstarbe korral:
a) ehitustööde eelarve (Kredexi vorm)
b) hinnapakkumised. Kui töid
tehakse ise, siis üks hinnapakkumine materjalide kohta. Kui töid
teeb firma, siis kaks võrdlevat
hinnapakkumist töödele.
c) fotod taotleja või tema kuni
15-aastase lapse omandis olevast
igast eluruumist ja hoone välisilmest (fotod peavad kajastama
ka puudusi/tegevusi, mille parendamiseks toetust taotletakse)
• Eluruumi ostmise korral
omandatava eluruumi kirjeldus
(KredExi vorm), kuhu märgitakse esialgse nägemusena kinnisvara müügipakkumiste hulgast
valitud kinnisvara.

õpilasest laps vanuses 20–21 a;
e) tõend töövõimetuse määramise kohta juhul, kui leibkonnas
on püsivalt töövõimetu või puuduva töövõimega üle 19-aastane
laps või taotleja vanem;
f) kaasomandi korral notariaalne kasutuskord või kaasomanike vahel sõlmitud kirjalik
kasutuskorra kokkulepe koos
eluruumi plaaniga;
g) eluruumina mittekvalifitseeruva lisakinnisvara korral
vabas vormis eluruumi kirjeldus
koos fotodega või kohaliku omavalitsuse tõend, mis kinnitab, et
tegemist on eluruumina mittekvalifitseeruva kinnisasjaga.
Taotlust saab esitada alates
12.04.2021.a KredExi e-teenuste keskkonnast või e-posti teel
aadressil toetused@kredex.ee
(dokumentide allkirjastamiseks
vajalik digitaalse allkirjastamise
võimalus). Taotlusi saab esitada
ka paberil, posti teel aadressil
„Kodutoetus“, SA KredEx, Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Info taotlemise tingimuste ja
taotluste esitamise kohta leiate
KredExi kodulehelt.
Täpsustavate küsimuste korral
võtke palun ühendust kodutoetuse halduriga: Kersti Saar tel
667 4109, Anu Holmberg tel
667 4110, Aire Oolup tel 667
4120. Kodutoetuse e-post on
toetused@kredex.ee
Kersti Saar,
toetuste haldur, KredEx
www.kredex.ee

Kodutoetus lasterikastele peredele
Anname teada, et KredEx
avab 12.04.2021. a lasterikaste perede kodutoetuse
taotlusvooru. Taotlusvoor
on avatud kuni 31.05.2021.
Toetus on suunatud madala
sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes
moodustavad ühise leibkonna.
Toetussumma on kuni 10 000
eurot. Kolme- ja neljalapseline
pere, kellele on eelnevalt ühe
korra kodutoetust eraldatud,
saab teistkordselt toetust taotleda 5000 eurot. Viie- ja enamalapseline pere, kellele on eelnevalt
ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt taotleda
10 000 eurot.
Toetust saab taotleda:
• eluruumi ostmiseks, kui perel puudub isiklikku omandisse
kuuluv eluruum või kui see ei
vasta tänapäevastele elamistingimustele. Ostetava eluruumi
ostuhind ei tohi olla suurem
kui viiekordne toetussumma.
Eluruumi ei tohi osta leibkonnaliikmelt või temaga otse- või
külgjoones suguluses olevalt
inimeselt;
• ehitamisega seotud tegevusteks, kui leibkonna omandis olev
eluruum ei vasta tänapäevastele
elamistingimustele. Ehitamise
all mõeldakse taotleja või tema
kuni 15-aastase lapse omandis
oleva eluruumi renoveerimist,
ümberehitamist, laiendamist,

püstitamist, tehnosüsteemide
või -võrkude rajamist, muutmist
või asendamist, tegevuste elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti
koostamise ning omanikujärelevalvega soetud kulude katmist.
Ehitusprojekti koostamise kulu
on abikõlblik 20% toetussummast.
Olulisemad tingimused:
• Taotleja on seaduslik vanem, abielus või vabas kooselus
elavad vanemad, lapsendaja(d),
eestkostja(d) ja kasuvanem
(vanema elukaaslane, kes ei ole
ühegi leibkonnas kasvava lapse
seaduslik vanem). Kui leibkonnas on 2 vanemat, peavad mõlemad vanemad vastama taotlejale
esitatavatele nõuetele ja esitama
taotluse koos ning neid käsitletakse koos taotlejana.
Leibkonnaliikmeteks loetakse alati:
- taotleja;
- taotleja praegusest või varasemast kooselust sündinud või
eestkoste või hoolduslepingu
alusel peres kasvavad vähemalt
kolm kuni 19-aastast last (k.a).
Leibkonda võivad peale nende
kuuluda ka täiendavad leibkonnaliikmed:
- taotleja 20- kuni 21-aastane
laps, kes on õpilane/üliõpilane:
- taotleja üle 19-aastane puuduva töövõimega või püsivalt
töövõimetuks tunnistatud laps;
-taotleja vanaduspensionieas,
puuduva töövõimega või püsi-

valt töövõimetuks tunnistatud
vanem.
• 2020. aastal saadud maksustatav tulu ei või olla suurem, kui
355 eurot leibkonna liikme kohta
kuus. Tulu hulka arvestatakse
kõik eraisikuna ja ettevõtjana
teenitud tulud. Tulude hulka
ei arvestata riiklikke toetuseid
(v.a vanemahüvitis), elatisraha
ja 2020. aastal makstud kodutoetust.
Tulude tõendamiseks esitatakse KredExile kõikide
täisealiste leibkonnaliikmete 2020. a maksuandmete tõendid.
• Kõik leibkonna liikmed
peavad olema registreeritud toetusealusesse eluruumi. Eluruumi
püstitamise, elamiskõlbmatu
eluruumi renoveerimise või eluruumi soetamise korral peavad
kõik leibkonna liikmed olema
registreeritud ühele aadressile,
sinna kus reaalselt elatakse.
• Taotleja või tema kuni
15-aastane laps/lapsed peab
olema toetusealuse eluruumi
omanik või kaasomanik (ehitamisega seotud tegevused).
• Taotleja ja/või tema kuni
15-aastase lapse omandis ei või
olla rohkem, kui üks eluruumina
kvalifitseeruv eluruum. Välja
arvatud juhul, kui tegemist on
kõrvuti või teineteise peal paiknevate korterite või majaosadega, mis on omavahel ühendatud
või kui toetust taotletakse nende
ühendamiseks.

• Eluruumi omanikust taotlejal ei või olla täitemenetlusregistri andmetel kehtivat
täitemenetlust ja Krediidiinfo
andmetel võlgnevust suuremas
summas kui 1500 eurot. Tal ei
tohi olla jõustunud kohtuotsust
füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks või pankroti
väljakuulutamiseks (v.a kui on
vabastatud pankrotimenetluses
täitmata jäänud kohustustest).
Samuti ei tohi taotleja omandis
ja projekti objektiks oleval eluruumil olla kinnistusraamatus
käsutamise keelumärget.
• Teistkordset toetust saavad
taotleda pered, kellel on eelmine toetus kasutatud, projekt
tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise
aruanne.
• Taotlejaks ei saa olla isik,
kelle suhtes on taotluse esitamisele eelneva 5 aasta jooksul tehtud toetuse osalise või täieliku
tagasinõudmise otsus.
• Vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg peab ületama määruses
kehtestatud taotleja/toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaega.
• Peres kasvav keskmise, raske
või sügava puudega laps annab
taotlusele lisapunkte ning puude
tõendamiseks esitatakse taotlemisel koopia puude raskusastme
tuvastamise otsusest.
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada:
• Toetuse taotlus (KredExi

Lisadokumendid, mis
esitatakse vastavalt vajadusele:
a) välisriigi 2020. a tuludeklaratsioon, juhul kui täisealine
leibkonna liige on töötanud
mitteresidendina välisriigis;
b) volikiri, kui esindusõiguslik
isik tegutseb volituse alusel;
c) puude raskusastme tuvastamise otsuse koopia, juhul kui
leibkonnas on keskmise, raske
või sügava puudega laps;
d) õppeasutuse tõend juhul,
kui täiendav leibkonnaliige on
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Vabane vanast autost
Mustvee naabervallas, Jõgeva
vallas Siimusti alevikus toimetav osaühing Semako Romulad
käitles 2020. aastal 150 000 kg
ohtlike jäätmeid. Jõgevamaalt
toodi käitlemiseks 120 000 kg ja
Mustvee valla osa sellest 12 000
kg, mis on küll maakonnas teistest valdadest tunduvalt vähem,
aga iga aastaga suurenev kogus
annab tunnistust Mustvee valla
kodanike kasvavast keskkonnateadlikkusest. Üle 95% saastest
vabastatud materjalidest võetakse uuesti taaskasutusse.
„Kevad on käes ja aeg üle
vaadata, millised sõidukid majapidamises üle. Ja kui need enam
kasutust ei leia, siis käitlusesse
tuua, vajadusel saab meilt ka
transpordi tellida,“ sõnas Semako Romulad OÜ juhataja Riho
Seppet. Semako Romulad OÜ
on ainus keskkonnaluba omav
autolammutuskoda Jõgeva maakonnas, kellele on antud õigus
romusõidukeid transportida,
kokku koguda ja käidelda, samuti liiklusregistrist kustutada.
Täna kuuleme tihti, et käiakse
inimeste kodudes autoromusid

kauplemas. Olge inimesed ettevaatlikud, enamikel juhtudel
on tegu tavaliste petistega ja
hiljem võivad teil tekkida tõsised
probleemid sõiduki registrist
kustutamisega. Illegaalseid autolammutajaid huvitab ainult
positiivset väärtust omavad osad
romusõidukist. Polstrid, plast,
klaas, rehvid, ohtlikud vedelikud
jõuavad pahatihti teie kinnistutele (metsa alla) tagasi. Samuti
on romusõiduki üleandmine
jäätmeluba mitte omavale isikule
rahaliselt karistatav tegevus.
Usaldage jätkuvalt proffesionaale, nende teenus on kontrollitud
ja kvaliteet tagatud.
Semako Romulad OÜ võtab romusõidukeid käitluseks vastu Kaave tee 26,
Siimusti alevik, E–R 8–17, L
10–14. Kui romusõiduk vajab ettevõttepoolset transporti, saab kokku leppida
telefonil 508 3047.
Ikka puhtama elukeskkonna
nimel!
Meeldivate kohtumiste ja taaskohtumisteni!

Täiendav tasuta juriidiline
nõustamine lapsevanematele!
Alates aprillist toimuvad tasuta juriidilised nõustamised“ Hea
nõu lastega peredele“ projekti
raames igal nädalal, nii eesti kui
vene keeles.
Nõustamised toimuvad telefoni teel kolmapäeviti kell 15–18,
eelregistreerimisega tööpäeviti
631 1128 või liit@lastekaitseliit.ee
Lastekaitse Liit on tänulik Eesti
Advokatuurile ja projektis „Hea
nõu lastega peredele“ nõustavatele advokaatidele, kes tulid
kaasa liidu üleskutsega toetada
täiendavalt lapsevanemaid keerulisel COVID-19 perioodil ja on
valmis ajavahemikul aprill-juuni
tõstma tasuta nõustamiste mahtu iganädalaseks.
Nõustamise teemad: perekonnaõigust puudutavad küsimused,
lapse õigused, laste õigused
suhetes vanematega, vanemate
kohustused suhetes lastega, erinevad peremudelid – õigused ja
kohustused, üksikvanema õigused, hooldus, eestkoste, lapsendamine jne. Nõustamine hõlmab
ka perekonnaõigusega otseselt
seonduvaid õigusvaldkondi (sh
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Mustvee Valla TEATAJA

pärimisõigust). Nõustamisel
tutvustatakse ka riigi õigusabi
olemust ja pakutavaid võimalusi.
Kui vajad ise või tead kedagi,
kellel oleks vaja tasuta kvaliteetset õigusabi perekonnaõiguse
teemadel, siis võta ühendust!
Loe ka juriidilisi artikleid
perekonnaõiguslikel teemadel:
https://www.lastekaitseliit.ee/
vajad-abi/hea-nou-lastega-peredele/temaatilisi-materjale/
Loe lähemalt, mis on projekt
„Hea nõu lastega peredele“:
https://www.lastekaitseliit.ee/
vajad-abi/hea-nou-lastega-peredele/
Kuula lähemalt Lastekaitse
Liidu ja Advokatuuri 10-aastasest projektist „Hea nõu lastega peredele“: https://www.
lastekaitseliit.ee/2020/05/vikerraadio-katrin-orav-ja-helikasaar-tasuta-oigusabi-vanematele-laste-kusimuses/

Õnnitleme pisipõnnide vanemaid
ATS ALBERT VAHTRA
KEVIN NÕGESMAA
FRED OJA
ARABELLA PLAADO

08.03.2021
19.03.2021
24.03.2021
19.03.2021

MÜÜN LIIVA, KRUUSA, KILLUSTIKKU
LOODUSLIK LIIV
160.LOODUSLIK KRUUS
180.SÕELUTUD LIIV
200.PURUSTATUD KRUUS (0–32) 290.PURUSTATUD KRUUS (0–16) 290.KILLUSTIK (0–100)
200.KILLUSTIK (16–32)
390.KILLUSTIK (32–63)
360.-

Õnnitleme
aprillikuu juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi
ENN HAAV
HILJA RUMM
NADEŽDA DOMAŠKINA
EINO RENSER
LAINE PÄLL
SIRJE LEHTSALU
AIME HAAV
VELLO TRESTIP
VALENTINA KATUGINA
LINDA MUUTRA
VILMA-MELANIE PIHLAK
HELVI TAMM
EVI TAMM
GREETE VAAB

75
75
75
75
80
80
85
85
85
90
91
93
95
95

HINNAD KOOS KOHALE VEOGA,
KOORMA KAAL ca 27 TONNI

PAKUN TEENUSTÖÖD:
- EKSKAVAATORIGA TIIKIDE JA KRAAVIDE KAEVAMINE,
- TEEDE JA PLATSIDE EHITUS,
- VÕSA LÕIKAMINE KILJOTIINIGA,
- MAJA VUNDAMENDI KRAAVIDE KAEVAMINE,
- KÄNDUDE JUURIMINE, VAJADUSEL ÄRAVEDU
* TREILERIGA, KANDEJÕUD KUNI 25 TONNI
* POOLHAAGIS KALLURIGA
* FRONTAALLAADURIGA
Info tel 521 9943, fanrex339@gmail.com

Veeta OÜ
pakub hooajalist (aprill–oktoober) tööd

KÖÖGI- JA KASVUHOONETÖÖTAJALE
Peipsiääre vald, Sääritsa küla.
Info tel 5660 8773, veeta.info@gmail.com

Tänuga,
Helika Saar
MTÜ Lastekaitse Liit
www.lastekaitseliit.ee

MÜÜA KÜTTEPUID
AASTARINGSELT
koos kohaletoomisega
veokile laotult 5-15m³.
Kuivad 38, 50 cm ja
toored 30–50cm,
hinnad soodsad.
Kontakt: +372 503 0311

Müün lõhutud küttepuid. Tel 5345 7403 ja 5340 3583.

Mälestame lahkunud
vallakodanikke

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

IOV GUŽ
VELLO SILLAMAA
VJATŠESLAV OSSIPOV
ÕIE MÖLDER
ULITA KOROMNOVA
MARFA SOROKINA
MARIA MIŠALAGINA
AIME LAURINGSON
ENE TUI
LJUDMILA HOFFMANN
LIIDIA MALINEN
LIIVI KANGUR

12.05.1932
18.03.1945
15.11.1953
15.10.1928
24.07.1929
11.07.1932
14.06.1938
20.06.1939
27.09.1945
30.01.1949
08.02.1954
16.12.1962

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

19.03.2021
30.03.2021
18.03.2021
28.03.2021
24.03.2021
04.04.2021
23.03.2021
29.03.2021
16.03.2021
16.03.2021
26.03.2021
14.03.2021

