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Vallavanema veerg

Rally Estonia eduloo alus on koostöö
kohaliku kogukonnaga
Tänavu juuli keskel, juba
vähem kui kolme kuu pärast,
toimub Eestis taas WRC autoralli maailmameistrivõistluste
etapp Rally Estonia. Ajalooliselt
oleme rallit sõitnud Lõuna Eestis
– Valga, Põlva, Võru ja Tartumaa
teedel. Sel aastal liigume Tartust
kirde suunas Jõgevamaale ning
kiiruskatsed toimuvad kahes
uues omavalitsuses Mustvee ja
Peipsiääre vallas.
Ehkki ametlikult on aasta
suurima suurvõistluse korraldamisega ralli ajal seotud umbes
3000 inimest, kiirabiarstidest
turvatöötajateni ja teeparandajatest toitlustajateni, sõltub
Rally Estonia eduloo jätkumine
kordades suuremast inimeste
hulgast. Alustades rallifännidest
nii kodu- kui välismaalt, kes tunnevad ja austavad reegleid ning
teavad une pealt, kuidas nemad
saavad oma lugupidava käitumisega anda panuse selleks, et
kolmepäevane rallipidu lõppeks
kõigi jaoks turvaliselt, õnnelikult
ja meeleolukalt.
Väga otsustav roll ralli õnnestumisel on aga teil, head
Mustvee valla elanikud. Kohalik kogukond puutub ralli
korraldamisega kokku kõige
vahetumalt, sest just teie teedele
tulevad mõned kiiruskatsed, mis
kasvatavad huvi ja tähelepanu
teie kodukandi vastu märgatavalt. See tähendab rallinädala
jooksul liikumispiiranguid, pal-

ju külalisi ja autosid, mõned
tunnid rohkem müra ja tolmu.
Aga ka suuremat käivet teie
toitlustus- ja majutusasutustele,
huvi valla vaatamisväärsuste
ja meelelahutuspaikade vastu,
teede ehitamist ralli eel ja korrastamist ralli järel korraldajate
eestvedamisel jne.
Seda kõike arvesse võttes
tahan teile ralli korraldusmeeskonna poolt rõhutada, et koostöö
teiega on meile väga oluline.
Eriti seetõttu, et Rally Estonia
toimub juba teist aastat järjest
ajal, kui koroonakriisist tingitud
ranged piirangud mõjutavad endiselt kogu maailma. Viiruse leviku peatamiseks toimub lõviosa
spordisündmustest üle maailma
endiselt ilma publikuta. Rally
Estonia korraldajatena teeme
täna tööd selle nimel, et koos
rallirahva ja kohaliku kogukonnaga pingutades õnnestuks meil
siiski sel aastal taas publik raja
äärde tuua. Kas see on võimalik
ja kui palju publikut täpselt, seda
ei saa me täna veel öelda, kuid
me väga loodame, et kõik koos
pingutades, kitsendusi järgides
ning viiruse levikut ohjes hoides
suudame me tänavu ületada eelmise aasta pealtvaatajate arvu,
mis oli 26 000.
Koroonakriisi kitsenduste tingimustes on meil kohalikule
kogukonnale eriliselt suur palve.
Palun jälgige lähikuude jooksul
tähelepanelikult nii kohalikku-

kui üleriigilist meediat, Rally
Estonia kodulehte, kohalikke
vallalehti ja avage oma isiklikke
postkaste. Me proovime nii palju ja ruttu kui võimalik jagada
teile infot, kus täpselt lähevad
ralli ajal kinni teed, kus tohib
ja ei tohi liikuda, et ralli saaks
toimuda ohutult ja turvaliselt,
ning millised piirangud seab
terviseamet ralli ajal kiiruskatsete piirkonnas oma isiklike
pidude korraldamisele ehk kui
suur hulk inimesi on soovitatav
kutsuda täpselt ralli ajaks oma
sünnipäevale või pulma, kui te
elate kiiruskatse kõrval. Juba
etteruttavalt võib öelda, et just
tervisekriisi tõttu saab piirkonnas olema tavalisest rohkem
politseinikke ja terviseameti
kontrolle, et tagada meie kõigi
turvalisus.
Kitsendusi ja pealtnäha ebamugavaid reegleid tuleb kindlasti veel, seetõttu palume teilt juba
ette mõistvat suhtumist. Usume,
et ka teie suur soov on, et nii
nagu eelmiselgi aastal lõppeks
Rally Estonia ilma ühegi uue
nakatumiseta ning Eesti riigi ühe
suurima turundusteona saaks
Rally Estonia edulugu jätkuda.
Kui teil on küsimusi või ettepanekuid, siis meie kontaktid on
Rally Estonia kodulehelt lihtsalt
leitavad. Vastame teile esimesel
võimalusel.
Üks asi veel. Ehkki me ei saa
veel praegu lõplikult öelda, kui

palju rahvast sel aastal raja äärde
lubatakse, on siiski oluline, et
keegi neist ei jääks teie koduvallas peavarjuta. Siit ka üleskutse
teile. Lisage Rally Estonia andmebaasi oma vaba voodi, tuba,
korter, maja, majaosa või kasvõi
telkimisplats, et juhul kui publik
rallile pääseb, siis leiaksid nad
endale mõnusa öömaja. Oluline
on rõhutada, et teie öömaja ei
pea olema spetsiaalselt majutuseks kohandatud. Eeldus on, et
see on puhas ja valmis külaliste
vastuvõtmiseks.
Kui teil on sellist majutust
võimalik pakkuda, siis teil ei ole
vaja teha muud, kui täita Rally
Estonia kodulehel (https://www.
rallyestonia.ee/pealtvaatajale/
majutus/kuulutuse-lisamine/)
väike ankeet, mille põhjal saavad huvilised teiega ühendust
võtta ning ööbimise täpsemad
asjaolud ja tingimused teiega
läbi rääkida.
Sõltumata sellest, milliseks
kujuneb pealtvaatajate hulk
tänavu, on selge, et varem või
hiljem saab koroonapandeemia
läbi ning maailm avaneb taas.
Kuna Rally Estonia eesmärk on
jääda ralli maailmameistrivõistluste etapiks, siis kodumajutuste
andmebaas on fännide jaoks
oluline koondada juba täna.
Suur tänu teile koostöö ja
mõistva suhtumise eest!
Urmo Aava,
Rally Estonia direktor

Основа истории успеха Rally Estonia – сотрудничество с местным сообществом
В июле месяце этого года, уже
меньше чем через три месяца, в
Эстонии пройдет Rally Estonia,
этап чемпионата мира по авторалли WRC. Традиционно это
ралли проводилось в Южной
Эстонии – на дорогах Валгаского, Пылваского, Выруского и
Тартуского уездов. В этом году
маршрут проложен на северовостоке от Тарту, в Йыгеваском
уезде, а спецучастки будут в
двух новых волостях – волостях
Муствеэ и Пейписяэере.

Хотя с проведением крупнейшего соревнования года официально связано около 3000 человек, от врачей скорой помощи
до охранников и от ремонтников дорог до поставщиков питания, продолжение истории
успеха Rally Estonia зависит от
в разы большего количества людей. Начиная с фанатов ралли
и из Эстонии, и из-за рубежа,
которые наизусть знают и уважают правила, и всегда знают,
как они своим уважительным

поведением могут внести вклад
в то, чтобы трехдневный праздник Но решающую роль в успехе ралли играете вы, уважаемые
жители Муствеэской волости.
Местное сообщество непосредственно соприкасается с организацией и проведением ралли,
ведь некоторые спецучастки
будут проходить именно по вашим дорогам, а это существенно
повысит интерес и внимание к
вашему родному краю. Это означает ограничения в движении

в течение недели проведения
ралли, много гостей и машин,
сколько-то часов больше шума и
пыли. А также увеличение оборота предприятий общепита
и расселения, интерес к достопримечательностям волости и
местам развлечения, строительство дорог перед ралли и наведение порядка после ралли по
инициативе организаторов и т.д.
Продолжить до стр. 2

Viirus taandub ja riiki hakatakse tasapisi lukust lahti keerama.
Saab jälle kinno, teatrisse ja
kohvikusse minna ning julgemalt
suvesündmuseid planeerima
hakata. Mustvee vald on ju
siin toimuvate traditsiooniliste
sündmuste poolest tuntud. Tullakse kohale ka riigi kaugematest nurkadest ja välismaaltki.
Võib arvata, et pärast pikka ja
väsitavat eraldatuses olekut on
rahvas eriti aldis kontserte ja
laatasid külastama. See seab
korraldajad suure surve alla.
Soovitakse ju kõike hästi teha ja
külalislahkusega silma paista, et
külalised järgmisel korral tagasi
tuleks ja sõpru ka kaasa võtaks.
Iga külaline, kes siin teenuseid kasutab, kohvikus söömas
käib, muuseumi külastab või
kaupluses sisseoste teeb, annab
panuse piirkonna majandusele
ja sedakaudu ka kohalike elanike heaolule. Kriisi tõttu pausil
olnud majandustegevuste käivitamiseks on see eriti oluline. Igaüks, nii ettevõtja kui üksikisiku
tasemel, otsib lahendusi, et kriisi
negatiivsetest tagajärgedest võimalikult kiiresti ja väiksemate
kaotustega välja tulla. Kutsun ka
kohalikke elanikke üles omasid
toetama. Võiksime võimaluse
korral kohalike ettevõtjate teenuseid ja tooteid eelistada. Nii
saame anda ka oma panuse,
et meie piirkonna majandus
kiiremini taastuks, oleks vähem
töötust ja meie inimeste elujärg

oleks parem.
Täna ei oska keegi arvata, kas
viirus taandub lõplikult või tuleb
kunagi uue lainena. Kindlasti
oleme sellest olukorrast palju
õppinud ja oskame tulevikus
targemad olla. On omandatud
distantsõpetamise ja -õppimise
kogemused ning kodukontor ja
veebikoosolekud on tavapärased, aga on saadud kogemusi ka
nende varjukülgedest. Silmast
silma suhtlemise puudumine
kaasõpilaste või kolleegidega on
stressitekitav.
Tuleb tunnustada kõiki vallaelanikke, lapsevanemaid, õpetajaid ja lapsi, kes on ebamugavas olukorras kannatlikud ja
hoolivad olnud.
Ilusat kevade jätku!
Aivar Lainjärv,
vallavanem

Колонка волостного
старейшины
Вирус отступает, и государство
потихоньку начинают открывать.
Можно опять пойти в кино, театр и кафе, а также более смело
начинать планировать летние
мероприятия. Волость Муствеэ
ведь известна проходящими
здесь традиционными мероприятиями. Приезжают даже из отдаленных уголков страны и из-за
рубежа. Думается, что после
долгого и изнурительного периода изоляции народ особенно восприимчив к посещению концертов и ярмарок. Это накладывает
сильный пресс на организаторов,
ведь есть желание все сделать
как можно лучше и выделиться
гостеприимством, чтобы гости
в следующий раз вернулись и
привезли с собой друзей. Каждый гость, потребляющий здесь
услуги, обедающий в кафе, посещающий музей и покупающий
в магазине, вносит свой вклад в
экономику района и посредством
этого –в благополучие местных
жителей. Это особенно важно
для запуска экономической деятельности после вызванной
кризисом паузы. Каждый на
уровне и предпринимателя, и
частного лица ищет решения как
можно более быстрого выхода
из отрицательных последствий
кризиса и минимизации потерь.

Призываю местных жителей
поддерживать своих. По возможности мы могли бы отдавать
предпочтение услугам и товарам
местных предпринимателей. Так
мы можем внести и свой вклад
в быстрейшее восстановление
экономики нашего района, снижение уровня безработицы и
повышение жизненного уровня
наших жителей.
Сегодня никто не знает, отступит ли вирус окончательно
или вернется когда-то новой
волной. На этой ситуации мы, без
сомнения, многому научились,
и в будущем будем умнее. Приобретен опыт дистанционного
обучения и учебы, домашний
офис и собрания в вебе стали
обычным явлением. Получен
также отрицательный опыт этих
явлений. Отсутствие прямого
общения с одноклассниками и
коллегами вызывает стресс.
Следует выказать признательность всем жителям волости,
родителям, учителям и детям,
которые в неудобной ситуации
были терпеливыми и чуткими.
Желаю хорошего продолжения
весны!
Айвар Лайнъярв,
волостной старейшина
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С учетом всего вышеизложенного хочу от имени организационной команды вас заверить,
что сотрудничество с вами для
нас очень важно. Особенно потому, что уже второй год подряд
Rally Estonia проходит во время,
когда связанные с коронавирусом строгие ограничения попрежнему влияют на весь мир.
В целях ограничения распространения вируса львиная доля
спортивных мероприятий все
еще проходит без зрителей. Как
организаторы Rally Estonia, мы
сегодня работаем над тем, чтобы
вместе с местным сообществом
нам удалось и в этом году всетаки привлечь зрителей к трассе
ралли. Возможно ли это и сколько точно зрителей, мы сегодня
еще сказать не можем, но очень
надеемся, что совместными усилиями, следуя ограничениям и
обуздав распространение вируса, мы сможем превысить количество прошлогодних зрителей,
т.е. 26 000 человек.
В условиях ограничений коронакризиса, у нас к местному
сообществу огромная просьба
– просим в ближайшие месяцы внимательно следить как за
местными, так и государственными СМИ, веб-сайтом Rally
Estonia, местными волостными
газетами и своим личным почтовым ящиком. Мы постараемся делиться с вами информацией максимально быстро
и полно: где точно на время
проведения ралли будут закрываться дороги, где можно и где
нельзя передвигаться, чтобы
ралли смогло пройти как можно
более безопасно, а также – какие
ограничения наложит Департамент здоровья на проведение
личных мероприятий в районе
спецучастков ралли, т.е. какое
количество людей рекомендуется пригласить на день рождения
или свадьбу именно во время
ралли, если вы живете рядом со
спецучастками. Забегая вперед,
можно сказать, что именно изза коронавирусного кризиса в
районе будет больше обычного
проверок полицейских и работников Департамент здоровья в
целях обеспечения безопасности нас всех.
Ограничений и на первый

взгляд неудобств, несомненно, добавится, поэтому мы уже
сейчас надеемся на ваше понимание. Мы верим, что вы очень
хотите, чтобы Rally Estonia, как
и в прошлом году, закончилось
без единого случая заражения, и
история успеха Rally Estonia, как
одного из крупнейших маркетинговых свершений Эстонского государства, получила свое
продолжение. Если у вас есть
вопросы или предложения, то
наши контактные данные можно легко найти на веб-сайте
Rally Estonia. Мы ответим вам
при первой возможности.
И еще одно. Хотя мы еще не
можем сказать точно, сколько
человек будет допущено к трассе в этом году, все равно важно,
чтобы никто из них в вашей родной волости не остался без крова. Поэтому наш призыв: внесите в базу данных Rally Estonia
свободную кровать, комнату,
квартиру, дом, часть дома или
хотя бы площадку для палаток,
чтобы в случае приезда на ралли публика нашла себе уютное
место ночлега. Важно подчеркнуть, что ваш ночлег не должен
быть специально приспособлен
для расселения. Предполагается, что место чисто и готово к
приему гостей.
Если у вас есть возможность
предложить такое место расселения, то нужно только заполнить небольшую анкету на
сайте Rally Estonia (https://www.
rallyestonia.ee/pealtvaatajale/
majutus/kuulutuse-lisamine/), на
основе которой желающие смогут с вами связаться и подробнее обговорить обстоятельства
и условия ночлега.
Вне зависимости от того,
каким в этом году будет количество зрителей, понятно, что
рано или поздно пандемия коронавируса сойдет на нет, и мир
вновь откроется. Поскольку
цель Rally Estonia – сохранить
статус этапа чемпионата мира
по ралли, то базу данных расселения на дому для фанатов важно собирать уже сегодня.
Большое вам спасибо за сотрудничество и понимание!
Урмо Аава,
директор Rally Estonia

Laupäeval, 12. juunil
teeme marutaudivastast
vaktsineerimist Mustvee vallas
Loomaarst sõidab allolevat marsruuti pidi sinise Toyota
maasturiga, auto küljes kollane lipp. Loomaga võib tulla kaardil
märgitud tee äärde või bussipeatusesse. Püüame kinni pidada
punktide ajakavast, kuid igal aastal on ette tulnud planeerimata
asjaolusid (teeremont, taltsutamatud kassid jms), seega palume
vajadusel varuda kannatlikkust. Ajakavas püsimise ja info soovi
korral saab helistada numbrile 5342 4063.
Vaktsineerimise tasu 5 eurot.
On võimalik tellida ka kompleksvaktsiini või ussirohtu. Sellest
tuleks loomaarsti eelnevalt kirjalikult teavitada. E-kirja saab
saata aadressile katrin@targatervis.ee, palun anda soovist teada
vähemalt nädal aega varem.
Info vaktsineerimise ajakava ja marsruudi kaardiga on püsivalt
leitav Targa Tervis OÜ Facebooki lehel.
Katrin Kaalep, Targa Tervis OÜ, 5342 4063
Ajakava:
10.00 Pataste
10.15 Maarja-Magdaleena
10.40 Kudina
11.10 Voore
11.40 Torma
12.25 Sadala

13.25 Ulvi
13.50 Avinurme
14.30 Lohusuu
14.55 Mustvee
15.30 Kasepää
16.15 Kääpa

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

Vallavolikogus aprillis
Koroona viiruse tõttu toimus
28. aprillil Mustvee vallavolikogu istung Microsoft Teamsi ja
VOLIS keskkonnas.
Mustvee Vallavolikogu
17.06.2020 otsuse nr 33
„Vallavalitsuse liikmete
kinnitamine“ muutmine.
Vallavanem A. Lainjärv tegi
ettepaneku muuta vallavalitsuse
liikmete kinnitamise otsust ja
määrata vallavalitsuse liikmeks
Aive Tamm. Otsus võeti vastu 19
poolthäälega.
Mustvee valla 2021. aasta
I lisaeelarve kinnitamine
H. Viiberg andis ülevaate
Mustvee valla 2021. aasta I lisaeelarvest. Lisaeelarvega oli vaja
korrastada tasandus- ja toetusfondi. Lisaeelarve põhitegevuse
tulud 89 361 €, põhitegevuse
kulud 144 910 €, investeerimistegevuse tulud 86 986 €,
investeerimistegevuse kulud 293
175 €, likviidsete varade muutus
-212 459 € ja nõuete-kohustuste
muutus 49 279 €. Projekti laekumine 86 986 € ning omaosalus
34 522 € . Otsus võeti vastu 11
poolthäälega.
Ehitiste peremehetuks
tunnistamine
A. Lainjärv tutvustas eelnõud. Mustvee Vallavolikogu
31.03.2021 otsusega nr 11 „Ehitiste peremehetuks tunnistamine“ tunnistati peremehetuks
Mustvee vallas Mustvee linnas
asuv elamu (ehitisregistri kood
121350695), mille omaniku
kohta andmed puudusid. Eelnimetatud otsuses on ehitise lähiaadressiks Kastani tn 36b, kuid
ehitise tegelik aadress on Kastani
tn 36a. Tulenevalt eeltoodust oli
vajalik parandada Mustvee Vallavolikogu 31.03.2021 otsuses nr
11 „Ehitiste peremehetuks tunnistamine“ ehitise lähiaadress.
20 poolthäälega võeti vastu vallavolikogu otsus nr 18 „Mustvee
Vallavolikogu 31.03.2021 otsuse
nr 11 „Ehitiste peremehetuks
tunnistamine” muutmine.
Vallavara kasutusse andmine
A. Lainjärv tutvustas eelnõud.
MTÜ Logovest on esitanud avalduse Mustvee valla omandis
olevale Avinurme tee 73//75
maaüksusele välitreeningseadmete paigaldamiseks.
21 poolthäälega võeti vastu
otsus, millega anti MTÜ-le Logovest välitreeningseadmete
paigaldamiseks, tasuta otsustuskorras 10 aastaks, kasutada ligi-

kaudu 20 m² suurune maa-ala.
Vallavara kasutusse andmine
A. Lainjärv tutvustas eelnõud.
MTÜ Mustvee Reisid on esitanud
avalduse Mustvee valla omandis
olevale Mustvee rannapargi maaüksusele välitreeninguseadmete
paigaldamiseks. Mittetulundusühing soovib taotleda kohaliku
omaalgatuse programmi raames
toetust välitreeninguseadmete
soetamiseks ja paigaldamiseks.
20 poolthäälega võeti vastu otsus, millega anti MTÜ-le Mustvee
Reisid välitreeninguseadmete
paigaldamiseks, tasuta otsustuskorras 10 aastaks, kasutada ligikaudu 20 m² suurune maa-ala.
Mustvee Vallavolikogu
26.04.2018 määruse nr 13
„Mustvee valla jäätmehoolduseeskiri” muutmine
P. Lapin tutvustas eelnõud.
Mustvee Vallavolikogu kehtestas
31.03.2021 uue Mustvee valla
jäätmehoolduseeskirja, mis jõustub 01.10.2021. Kuni selle ajani
kehtib Mustvee vallas Mustvee
Vallavolikogu 26.04.2018 kehtestatud jäätmehoolduseeskiri.
Seoses sellega, et Mustvee Vallavolikogu lõpetas 30.09.2020
Mustvee valla osalemise MTÜ-s
Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
ja MTÜ likvideerimismenetlust
ei ole seni veel alustatud, vajab
praegu kehtiv Mustvee valla jäätmehoolduseeskiri muutmist, et
MTÜ-le delegeeritud ülesandeid,
mille hulka kuulub muuhulgas
ka jäätmeveo teenuste kontsessiooni hankemenetluse läbiviimine uue jäätmevedaja leidmiseks,
saaks kuni 30.09.2021 täita
vallavalitsus. Otsus võeti vastu
19 poolthäälega.
Mustvee Vallavolikogu
26.04.2018 määruse nr 14
„Mustvee valla jäätmevaldajate registri põhimäärus” muutmine
P. Lapin tutvustas eelnõud.
Mustvee Vallavolikogu kehtestas
26.04.2018 Mustvee valla jäätmevaldajate registri põhimääruse, millega asutati Mustvee
valla jäätmevaldajate register ja
kehtestati selle pidamise kord.
Registri volitatud töötlejaks on
põhimäärusest tulenevalt MTÜ
Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus.
Kuna Mustvee Vallavolikogu
lõpetas 30.09.2020 Mustvee
valla osalemise MTÜ-s Ida-Eesti
Jäätmehoolduskeskus, siis vajab
nimetatud põhimäärus MTÜ-d
puudutavas osas muutmist. Ot-

Koolide lõpetajate tunnustamisest
Mustvee vallas
Kiitusega põhikooli lõputunnistusel põhikoolilõpetajaid ja medaliga
gümnaasiumilõpetajaid, kes on rahvastikuregistri andmetel Mustvee
valla elanikud 1. jaanuari seisuga toetuse taotlemise aastal, tunnustab
vallavalitsus õpilasele makstava ühekordse haridustoetusega.
Haridustoetuse määramiseks Mustvee valla üldhariduskooli õpilasele esitab kooli direktor Mustvee vallavalitsusele taotluse, mis peab
sisaldama kõiki haridustoetuse määramiseks ja väljamaksmiseks
vajalikke andmeid.
Haridustoetuse määramiseks Mustvee valla rahvastikuregistris
olevale üldhariduskooli õpilasele, kes õppis väljaspool Mustvee valda,
esitab toetust saama õigustatud isik või tema esindaja vallavalitsusele
taotluse, mis peab sisaldama õpilase kohta järgmisi andmeid:
1) isikukood;
2) arvelduskonto number (alaealise õpilase puhul seadusliku
esindaja arvelduskonto number);
3) tunnustuse määramise põhjendus;
4) tunnustuse määramise aluseks olevate dokumentide koopiad.
Taotleja esitab vallavalitsusele taotluse kooli lõpetaja tunnustamiseks esimesel võimalusel (hiljemalt kahe nädala jooksul) peale kooli
lõpetamise tulemuste selgumist.
Vallavalitsus menetleb õpilaste tunnustamiseks esitatud taotlusi,
vajadusel pärib taotlejalt lisaandmeid ning otsustab õpilase tunnustamise.
Vallavalitsus kannab õpilasele tunnustuseks määratud haridustoetuse õpilase või tema seadusliku esindaja arveldusarvele.
Vallavalitsus

sus võeti vastu 19 poolthäälega.
Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks
A. Lainjärv tutvustas eelnõud.
Mustvee Vallavalitsuses on moodustatud komisjon, kus on erinevate poliitiliste osapoolte esindajad arutanud soojamajanduse
ümberkorraldamist ja vastava
kontsessioonihanke korraldamist. Komisjoni töö tulemusena
on esitatud otsuse eelnõu, kus
on küsitud nõusolekut korraldada riigihange kontsessiooni andmiseks Mustvee linnas,
Avinurme alevikus ning Kääpa
ja Voore külades soojusenergia
tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks ning volitada vallavalitsust
riigihanke ettevalmistamiseks
ja läbiviimiseks moodustatud
komisjoni konsensusliku otsuse
alusel valitud eduka pakkujaga
sõlmima kontsessioonilepingut
kestvusega 12 (kaksteist) aastat.
Nõusoleku andmise poolt oli
9 volikogu liiget, vastu 10 ja
2 erapooletut. Otsus jäi vastu
võtmata
Vallavara võõrandamine
M. Soop tutvustas eelnõud.
Mustvee vallale ½ suuruses
mõttelises osas kuuluva kinnistu, Kallaste maantee 4, Kasepää
küla, võõrandamiseks läbiviidud
enampakkumisel huvilisi ei olnud. Teise poole omanikud soovivad maja müüa, nad on välja
pakkunud, et on nõus kandma
maaklerikulud, ja soovivad, et
antaks võõrandamise võimalus
maakleri kaudu. Samas on ettepanek alandada ½ kinnistu
mõttelise osa võõrandamise
alghinda 2000 euro võrra, määrata alghinnaks 15 000 eurot.
Terve kinnistu hinnaks kujuneks
30 000 eurot. Juhul, kui ei
õnnestu mingi aja pärast seda
ka selle hinnaga müüa, siis on
ettepanek, anda vallavalitsusele
õigus alandada alghinda kuni
10 000 euroni. Kuna võetakse
vastu uus otsus tuleb eelmine
kehtetuks tunnistada. Volikogu
liikmed olid seisukohal, et hinda
mitte langetada. Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 7, vastu
9 ja erapooletuks jäi 5 volikogu
liiget. Otsus jäi vastu võtmata
Vallavara võõrandamine
M. Soop tutvustas eelnõud.
Vald omandas kinkelepinguga
korteri aadressil Benito Agirre
tänav 2-6, Mustvee linn. Korter
on 2-toaline, üldpind 43,50 m².
Korter on halvas seisukorras.
Vallavalitsus tegi ettepaneku

võõrandada korter elektroonilise
enampakkumise korras ja määrata enampakkumise alghinnaks
500 eurot. Oksjoni korras müües
kujuneb hind vastavalt turuolukorrale. 19 poolthäälega võeti
otsus vastu
Mustvee Vallavolikogu
28.11.2018 määruse nr 35
„Mustvee valla tunnustamise kord” muutmine
R. Vadi tutvustas eelnõud.
Eelnõuga muudetakse mõistet
„kiitusega“ mitte „kiituskirjaga“
ja täiendatakse lisaks põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajatele tunnustada meenetega ka
Mustvee Muusika- ja Kunstikooli
lõpetajaid, täpsustada selgemalt,
kuidas taotlemine käib, selgelt kirjutada, et see puudutab
haridustoetuse saamist, mitte
muid tunnustamise meetmeid.
19 poolthäälega võeti otsus
vastu.
Vallavanema informatsioon
A. Lainjärv rääkis viiruse
olukorrast vallas. Voore kooli
ehitusest: hoone ehituslik osa
on lõpetatud, jäänud on vaegtööd väljaspool hoonet, hiliseim
valmimistähtaeg on 31. mai.
Avinurme, Lohusuu ja Kääpa
kergteede toimingutest.
Seoses COVID-viiruse levikuga, sooviti teada rahandusministeeriumi poolt Mustvee vallale
eraldatud 73 202 € toetusfondi
lisavahendite ja 153 000 € lisainvesteeringute rahade kohta.
Vallavanem andis teada, et selle
kohta määrust veel kinnitatud
ei ole.
Mitmesugust
Ü. Rosina ettepanekul tuleb
toetusfondi ja lisainvesteeringu
raha paigutamist arutada arengu- ja eelarvekomisjonis ning
majanduskomisjonis.
Järgmine volikogu istung
toimub 26. mail 2021.
Ülle Rosin,
vallavolikogu esimees

Teade EELK Avinurme
koguduse täiskogu
kokkukutsumisest
EELK Avinurme täiskogu koosolek toimub pühapäeval,
23. mail 2021 (1. Nelipüha) algusega kell 11 Avinurme kirikus
koos Nelipühi jumalateenistusega
Päevakord:
* Koguduse juhtimisorganite valimine
* Koguduse juhtimisorgani või ametiisiku valimistel saab osaleda vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes samas
või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud
liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud.
Jumalateenistuste teated
Pühapäev, 30. mai sõnajumalateenistus kirikus kell 11.
Pühapäev, 6. juuni sõnajumalateenistus kirikus kell 11.
Pühapäev, 13. juuni sõnajumalateenistus kirikus kell 11.
Pühapäev, 20. juuni sõnajumalateenistus kirikus kell 11.
Pühapäev, 27. juuni armulauaga jumalateenistus kirikus kell 11.
Algur Kaerma
E-mail: algur.kaerma@gmail.com
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Kaugmatkarada näitab Peipsimaa
kultuurilist ja looduslikku eripära
Peipsimaa Turismi on projekti “Forest trail” ehk Metsa
matkarada üks partner. Projekti
eesmärk on luua Riiast Tallinna
kulgev kaugmatkarada, mis
läbib mõlema riigi metsasemaid
alasid. Matkarada algab Riias,
kulgeb läbi Gauja rahvuspargi,
Ziemalgauja ja Veclaicene. Eestis
jätkab matkarada oma kulgemist
läbi Setomaa, mööda Peipsi järve
äärseid alasid ja Põhja-Eesti rannikul Tallinnani välja.
Matkarada jaguneb 50 ühepäevaseks lõiguks, iga lõik on
~20 km pikk. Rajalõigud on erineva raskusastmega, seega saab
igaüks valida endale sobivaima.
Metsa matkarada on kavandatud
Euroopa rahvusvahelise kaugmatkaraja E11 osana.
Metsa matkaraja projekti raames on Peipsimaale värskelt
paigaldatud 29 infostendi, millest 6 on paigaldatud Mustvee
valda – Raadna, Lohusuu, Avinurme, Piilsi, Mustvee, Tiheda.
Infostendid annavad ülevaate
raja infost ja läheduses asuvatest
vaatamisväärsustest-teenustest,
lisaks on võimalik QR koodi
skaneerides saada infot nii majutus- kui toitlustusettevõtete
kohta. Infostendid on paigaldatud matkaraja marsruudile ca
10–20 km kaugusele üksteisest,
et matkajad oleksid pidevalt
kursis värske infoga.
2021. a suvel arendame
matkarajale maailmas tuntud
Geopeituse. Geopeitus on värskes õhus mängitav aardeotsimismäng, milles osalejad kasutavad
GPS-i või muid navigeerimisteh-
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noloogiaid või täpseid kaarte,
et peita ja otsida spetsiaalseid
geopeituse aardeid. Mängu mängitakse vähemalt 184 riigis (ka
näiteks Antarktika mandril) ja
maailmas on juba üle kolme miljoni peidetud aarde. Neist Eestis
üle 3300 ja aarete hulk suureneb
pidevalt vastavalt mängijate
lisandumisele ja nende aktiivsusele. Geopeitus suurendab raja
tuntust ning ärgitab matkarada
läbima, tutvustades raja ääres
paiknevaid looduslikke ja kultuurilisi vaatamisväärsusi.
Matkajad saavad läbida raja
oma soovide ja jaksu kohaselt,
ööbida tasuta või tasulistes
majutustes, süüa, tarbida teisi
maapiirkondades pakutavaid
turismiteenuseid. Matkaradade
arendamist ei seostata mitte
ainult vajadusega eksponeerida
ja kaitsta mingit osa loodusest,
vaid ka kohalikku kultuuri ja inimesi. Matkaradade rajamine on
üheks võimaluseks tuua inimesi
vabas õhus liikumisharrastuste
juurde. Läbi looduses viibimise,
matkamise ja tervisespordi propageerimise luuakse eeldused
tervislike eluviiside arenemisele. Suvel on toimumas mitmed
matkaüritused, mis tutvustavad
matkarada, piirkonna kultuuri
ja maitseid.
Projekti tegevused hõlmavad
tervet Peipsimaad ja on suunatud kultuuriliste ja loodusliku
eripärade tutvustamisele ja turundamisele.
Kadi Ploom,
MTÜ Peipsimaa Turism

Eesti Olümpiakomitee
pilootprojekt „SPORT KOOLIS“
Eesti Olümpiakomitee on
kutsunud ellu projekti „Sport
koolis“, mille kandvaks eesmärgiks on pakkuda lastele lisaks
kehalise kasvatuse tundidele
täiendavat liikumisharrastuse
võimalust. Projekti eesmärgiks
on ka koostöö kohalike spordiklubide ja treeneritega, kes
siis neid täiendavaid erinevaid
spordialasid tutvustavaid tunde
annavad. Eesmärgiks on seatud,
et igal nädalal läbi õppeaasta
võiks olla 2–4 täiendavat tundi.
Õppeaastal 2021/2022 on siis
käivitumas pilootprojekt. Juba
täna on välja tulnud ka mitmeid
ebakõlasid ja kitsaskohti projekti
elluviimisel, ning pilootprojekt
peaks neid veel välja tooma, et
siis viia sisse parandused. EOK
seadis siis eesmärgiks, et igast
maakonnast osaleks pilootprojektis üks kool. Võimalus on
ka see et osaleb kaks kooli, kes
siis jagavad omavahel need neli
tutvustamisel minevat spordiala
ära. Pilootprojektis osalevad 1.
klasside lapsed. Kui tulevikust
rääkida, siis on EOK plaanis
laiendada projekti sammsammust vanuseastet pidi edasi.
Loomulikult on selleks ka vahendeid vaja. Vabariigi valitsus on
pilootprojektiks eraldanud EOKle 80 000 eurot. Teist samapalju
peaksid projektis osalevad omavalitsused juurde lisama, ehk siis
projektis osaleva omavalitsuse
kaasfinantseering on 50%.
Kohapeal maakondades koordineerivad projektide tegevust
maakondlikud spordiliidud.
Mustvee vald esitas projektikonkursile Avinurme gümnaasiumi kolme alaga – korvpall,

kergejõustik ja ujumine. Meiega
konkureerima asusid Jõgeva
vallast Jõgeva põhikool ja Torma
põhikool. Jõgevamaa spordiliit
Kalju juhatus otsustas, et projektis osalemiseks esitatakse EOK-le
kaks kooli: Avinurme gümnaasium ja Torma põhikool. Torma
osaks jäävad korvpall ja võrkpall
ning Avinurme osaks korvpall
ja kergejõustik ja kui võimalusi
on, siis ka ujumine. Kuidas need
lisatunnid järgmisel õppeaastal
kõige pisemate tunniplaani paigutuvad saab lähiajal selgeks. Tahan siinkohal toonitada, et tegu
pole kohustuslike tundidega.
Küll aga on projekti eesmärgiks
pakkuda ikka kõikidele 1. klassi
juntsudele võimalust liikuda ja
elada enda energiat välja sportides, tutvuda uute ja huvitavate
spordialadega. Tegemist pole
kohe kindlasti treeningutega,
vaid ikka võimalusega rohkem
liikuda ja seda kvalifitseeritud
treeneri juhendamisel. Korvpallisaladusi tutvustab EKR5 kategooria treener Martin Mölder ja
kergejõustiku teeb huvitavaks
samuti EKR5 treener Heli Ambos. Loodetavasti leiab projekt
head vastuvõttu ja pilootprojektist saab juba püsivalt õppeaasta
osa, mis loob võimalusi veidigi
eemale minna nutimaailmast ja
liikuda ja omandada uusi oskusi.
Seega uuel õppeaastal Avinurme
gümnaasiumisse tulevatel ja oma
kooliteed alustavatel jõmmidel
on mida oodata!
Olgem terved ja liikugem
õues!
Tiit Tammaru,
Mustvee valla spordikeskus

Avinurme piirkonna külad valmistuvad
Eesti aasta küla 2021 tiitli võitmiseks
Jõgevamaa Mustvee valla
üheksa küla Adraku, Kiissa, Kõrvemetsa, Laekannu, Maetsma,
Paadenurme, Piilsi kandi külad,
Ulvi ja Vadi külad kandideerivad
koos Eesti aasta küla tiitli valimisel ühise Avinurme külade piirkonnana. Eestvedajaks on MTÜ
Avinurme Külavanemate Koda,
kus on ühendunud nende külade
külavanemad ja sädeinimesed.
Avinurme Külavanemate Koda
on asutatud aastal 2008. Seltsi
kuulub 8 küla ja üks külade
piirkond. Üheskoos hoiame
traditsioone, õpime ja areneme
ja teeme ühiseid projekte varsti
juba 13 aastat. Need on aastad,
mis on siinset külaelu elavdanud
ja tegevuses hoidnud ja pildile
toonud.
Eelmise aasta novembris kuulutati välja Jõgevamaa aasta küla, selle tiitli napsasime
tihedas konkurentsis endale.
Tookord käis külasid hindamas
Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse komisjon. Nüüd enam tagasiteed ei ole, püüame üle-eestilist,
15 kandidaadi seast parematest
parima aasta küla tiitli saamiseks
ikka vapralt end tutvustada ja
selleks tegusalt toimetada. Kevad
on eriti kiireks ja tegevusrohkeks
muutunud. Nii nagu töömesilasedki, iga hetk tuleb läbi mõelda
ja aktiivselt tegutseda ning kui
vaja, siis ka mett mokale määrida. Tarvis on salvestada külade
tegevusi tutvustav kaheminutine
videoklipp televisioonis konkureerimiseks rahva lemmikküla
tiitlile. Mõelda läbi, kuidas parimal kombel aasta külade hin-

damiskomisjonile oma tegevusi
näitame ja neist räägime.
Esimesed video filmimised on
valmis tehtud. Üheks teemaks
oli metskuklased. Avinurme
piirkonna külavanemad märkasid raietegevust Kõrgemäel, kus
elavad kaitsealused kuklased.
Hoolides loodusest asusime pesade kaitsele. Täname vallavanemat kiire abi eest eelmise aasta
lõpul. Oleme uhked, et tänu meie
initsiatiivile on tänaseks registrisse kantud III kategooria kaitsealuse liigi kuklaste leiupaik,
Kõrgemäel Sälliksaare külas.
Võtsime filmilindile infotahvli
paigaldamise ja loendasime ning
märkisime pesade asukohad.
Seal elatakse ja toimetatakse
51 kuklasepesas. Teine ettevõtmine mida jäädvustasime, on
Jõgevamaa aasta küla 2020
ratta avamine 6. mail Avinurme
kultuurimaja ees. Toimusid sõnavõtud, meeleolumuusikat pakkus
Avinurme puhkpilliorkester ja

iga küla valmistas suupisteid
kohvilauale. Tervitussõnad saatis meile Pille Tutt Jõgevamaa
Kodukandi Ühenduse juhatuse ja
liikmete nimel. Toon ära kokkuvõtva lõigu hääde soovide eest:
olgem õnnelikud selle üle, mis
meil on. Oleme üksteise suhtes
ausad, sõbralikud ja vastutulelikud, hoolivad. Oleme uhked
oma külade ajalooliste juurte
ja pärandi üle, me ju tahame ja
oskame seda hoida. Kevadsoojad tervitused tänasesse päeva,
mil Te ühiselt panete paika teie
väärikaid tegemisi tõestava kingituse – sümboli ühtsusest, liikumisest, edasiviivast ja kaasavast
jõust. Täname!
Eestimaa aasta küla tiitlile
kandideerimine toob veel palju
tööd, plaanid on suured. Kõik
peab lihtsalt suurepäraselt õnnestuma. 21. mail kell 17.30
tuleb meil vastu võtta Kodukandi
hindamiskomisjon, mida juhib
riigikogu esimees Jüri Ratas.

Piirkond on meil hästi suur ja
see teeb teiste kandidaatidega
võrreldes meie olukorra keerukamaks. Igasse külasse kahjuks
hindamiskomisjon kahe tunni
jooksul ei jõua. Valisime välja kolm suuremat punkti, kus
komisjonile külasid lähemalt
tutvustame, võõrustame ja tegevuses hoiame. Tutvustame
neile meie kandi eripära milleks
on puutöö ja räägime olulistest
koostööprojektidest. Eesti Külaliikumine Kodukant valib tänavu
aasta küla juba üheksandat
korda.
Head siinse piirkonnaga seotud inimesed, kui soovite kaasa
elada ja aidata siis võib julgelt
ühineda ja meie tegevust toetada.
Kõik, kes elavad Jõgevamaal
saavad peagi 15 Eestimaa külade
videote seast teha oma valiku
Avinurme kandi külade heaks.
Oleme väärt teie tähelepanu.
Oleme Eesti Külaliikumise
Kodukant liikmed.
Meie tegemisi saab jälgida
https://www.facebook.com/
kodakondsed
Kaja Leeben,
Avinurme Külavanemate Koda

Школьная жизнь дает
возможность посмеяться
1 апреля - Международный
день юмора, ученики и учителя Пейпси гимназии отметили
дружным смехом. Мы провели
конкурс школьного анекдота.
Соблюдая все меры предосторожности, диктуемые нынешней
ситуацией, мы встретились на
платформе “Zoom”. Ученики,
учителя и родители рассказывали веселые истории из школьной
жизни, анекдоты про школу,
которые появились буквально
вчера:
- Если школы будут закрыты
очень долго, то родители найдут
вакцину раньше, чем учёные.
- Как вы думаете, на новый
учебный год надо будет покупать
школьную форму для ребенка
или ему пижамы хватит?
Вовочка как чувствовал, что
от этого онлайн образования
стоит ждать какого-то подвоха.
И тут на втором занятии Марья

Ивановна сказала:
— Вова, папу с мамой быстро
к монитору!
Даже в таких непривычных
жизненных обстоятельствах
мы сохроняем чувство юмора и
способность смеяться, что всегда
помогает в трудную минуту.
Самыми активными рассказчиками оказались ученики 2-5
классов: например, София Высокова, Ярослав Шутак, Мирослав Быстров и другие. Но надо
отметить, что подключились к
нашему мероприятию и мамы, да
и учителя не отставали от своих
воспитанников.
Школьная жизнь всегда дает
нам возможность собраться вместе и посмеяться, даже в самые
тяжелые времена.
Переход жизни в область интернета, не означает ее прекращения, наоборот, это придает
нашим занятиям новые оттенки.

4
Mustvee lasteaed
Kevad on pesaheitmise aeg,
üks etapp on saanud läbi ja oma
esimesed tunnistused saavad
ning Mustvee lasteaia lõpetavad
järgmised koolieelikud:

Uljana Lunina
David Muzafarov
Õpetajad Natalja Šutak,
Natalja Tregubova, Eda Aasmaa

Mustvee maja rühm
Sipelgapesa
Lisette Reimets
Merileid Kangur
Õpetajad Gea Ant, Margarita
Jürgenstein

Tiheda maja rühm
Oravake
Sofija Krehova
Uku Hints
Riko Reisenbuk
Õpetajad Liina Siirak, Ülle
Mänd

Mustvee maja rühm
Oravakesed
Polina Amelkina
Miron Guž
Mihhail Guž
Vasili Žilkin
Õpetajad Ljudmila Ležneva,
Viktoria Topkina, Kristi Kindel
Tiheda maja rühm
Maasikad
Svetlana Aksjonova
Sofija Kudrešova

Kindlasti on lõpetamise päev
täis meeliülendavalt pidulikke
hetki.
Soovime kõigile toredat kooliteed ja tuult tiibadesse!
Täname õpetajaid nende panuse eest, lapsevanemaid toetuse eest!
Suur, suur aitäh!
Maris Rohtla,
Mustvee lasteaia direktor

Kalevipoja Koja tegemised
Ilus kollane maja on Kääpal
taas avatud! Ja mitte ainult muuseum, vaid ka uus näitus alumise
korruse saalis. Meie naaber, Palamuse muuseum on „Kevade“
filmi kohta väga vahva ülevaate
koostanud. Ja millal seda veel
vaadata kui mitte kevadel.
Näituse külastamine on muuseumi külalisele tasuta.
Mänguhoovi on Artur ja Marit
ära peitnud mõnusa otsimismängu, mis algab Kalevipoja laua
juures ja lõpeb seal, kust näeb
kahte maailma.
Tule ja proovi, kas saad sellega
hakkama!
Meie õueraamatukogu tuli
talvekorterist taas õue. See
asub rahvamaja kõrval triibulise
stendi taga. Kõik on oodatud
ise kapist raamatuid võtma ja
neid lugema. Kes soovib, võib
raamatu ka koju kaasa võtta.
Ja kes soovib, võib midagi ka
asemele tuua.
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NB! Kapi võti on kapi kõrval
naela otsas.
Ja seikluspark on oma igaaastase hoolduse läbinud ja uued
instruktoridki on sel hooajal tööd
alustamas.
Juunis saate meile pöialt hoida. Nimelt on Kalevipoja muuseumi sisu valitud 2020 kolme
parima Eesti muuseumi püsinäituse hulka ja juunis antakse kõige paremale Muuseumirott üle.
Isegi kui me võitjaks ei osutu, on
see meie jaoks väga suur au, et
oleme pääsenud 3 parima hulka.
Eestis on 180 muuseumi ja eelmisel aastal tehti väga paljudes
mäluasutustes suuri uuendusi ja
ümberehitusi. Oleme jätkuvalt
tänulikud märkamise eest ja
teeme ka edaspidi kõik endast
oleneva, et olla selle tunnustuse
väärilised.
Annika Oras,
SA Kalevipoja Koja juhatuse
liige

Edukad konkursil „Näputööga nägijaks“
Mustvee kooli 9. klassi õpilased Killu Postov ja Klaarika
Paavel, keda juhendas kunsti- ja
käsitööõpetaja Liina Laansalu,
pälvisid üleriigilisel konkursil
„Näputööga nägijaks“ III–IV
koha pimedate ja vaegnägijate
puuteraamatu valmistamisel.
Tegelusraamat aitab lapsel
õppida igapäevase riietumisega
seotud nööpimist, paelte sidumist, tõmblukkude kasutamist
kuni juustega patsi punumiseni.
Igale toimingule on lisatud suurte reljeefsete tähtedega lühike
sõnum ja tekst. Kogu raamat on
nii vaadatav kui käte all kombitav ning iga lehekülg sisaldab
uut toimingut, mida võiks enne
toast välja sättimist ära teha.
Raamatu idee
on Killu ja Klaarika mõeldud,
teostusega aitas
õpetaja õmblustehnoloogia poole
pealt.
Liina
Laansalu,
kunsti- ja
käsitööõpetaja

Fotod:
Klaarika Paavel

Voore kooli renoveerimine
Voore põhikooli uuenduskuur
on jõudnud lõpusirgele. Sisetööd
on valmis ja sobivat ilma ootavad
vaid mõned välitööd. 3. mail
alustasime õppetööd juba uutes
ruumides.
Üheks parimaks kordaminekuks loeme õppeköögi valmimist. Varasematel aastatel see
Voore koolis puudus ja oskusi
omandati kas teoreetiliselt või
siis koostöös “Aktikaga”.
Praegu on meil aga kasutada
igati kaasaegne ruum toidu
valmistamise õppimiseks. Loodame, et sellest tekib kasu ka
kogukonnale, sest meil on plaanis hakata piirkonna elanikele
korraldama erinevaid kursuseid
ning õppepäevi.
Täieliku uuenduse on läbinud
kooli söökla, kus valmib nii kooli
õpilaste kui ka Voore ja Kääpa
lasteaiarühmalaste toit. Söökla
on avar ja ajakohase lahendustega.
Ajakohane ventilatsioonisüsteem tagab meie kooli õpilastele
hea tervise.

Samuti on asutud aktiivselt
uuendama jõusaali. Hetkel paigutasime 2 uut sõudeergomeetrit
õpilaste puhkealale ja seal on
need leidnud väga aktiivset kasutust. Peale piiranguid on plaanis
kolida olemasolevad ja peatselt
lisanduvad kardioseadmed kooli
võimla rõdule.
Renoveeritud ruumides oleme
kasutanud ajakohaseid tehno-

loogilisi lahendusi. Osadesse
ruumidesse oleme paigaldanud
interaktiivsed projektorid ning
lisaks neile saab seal kasutada
veel tavalist videoprojektorit.
Õpetajatele on oma tööks antud
kasutada sülearvutid ning lisaks
paigaldame klassidesse ka statsionaarsed arvutid.
Valdav osa kooli töötajatest
ning lapsevanematest oleksid

olnud nõus ka palju väiksema
koolimajaga, kuid Mustvee vallavolikogu otsustas renoveerida
kogu hoonekompleksi.
Jääme põnevusega ootama
aula, võimla ning koolimaja
keskmise tiiva remonti.
Vaadake pilte meie kooli kodulehelt.
Kalle Kolberg,
Voore põhikooli direktor

Mustvee valla katlamajad – anda
opereerida või hallata ise?
Mustvee valla kõik katlamajad on siiani oma töödega hästi
hakkama saanud. Täna on katlamajade tehniline seisukord halb
ja praeguseni ei ole veel jõutud
üksmeelele, mida teha edasi –
kas ise investeerida või leida
uus operaator, kes teeks vajalikud investeeringud. Omaosalus
Avinurme, Kääpa ja Mustvee
katlamajade renoveerimiseks
oleks ligikaudu
500 000–1 000 000 eurot.
Sellises suurusjärgus omaosaluse
maksmine valla eelarvest peataks valla muude valla objektide
rahastamise mitmeks aastaks.
Soojuse hind vastupidiselt
levinud hirmule on riikliku kont-

rolli all, sest kaugküttesoojuse
hinda kontrollib konkurentsiamet. Volikogu või vallavalitsuse
poolt kehtestatud hind on tihti
poliitiline ega lähtu konkurentsiameti metoodikast hinna määramisel. Selliselt kehtestatud hinna
tulemusel ettevõte elab küll ära,
kuid seadmeid ei ole võimalik
uuendada, amortisatsioonist
vahendeid ei teki ja teatud
hetkel ollakse olukorras, kus
varustuskindlus ei ole tagatud,
kuna seadmed on avariiliseks
kulunud. Siinkohal oleks vaja
teha investeering uute seadmete
soetamiseks, aga kuna ettevõte
pole kogunud vahendeid ega ole
ka otsustus- ja laenuvõimeline,

siis on olukord kriitiline.
Lähiaastail on olnud võimalus
kasutada SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusi kaugküttesüsteemide kütuse vahetuseks,
soojusvõrkude uuendamiseks
ja uute seadmete soetamiseks.
Kuna vald ei ole seda võimalust
kasutanud, siis oleks mõistlik
leida uus operaator. Kindlasti
püüab uus operaator vähendada soojuse tootmisega seotud
kulusid ning seadmeid automatiseerida. See aga toob paratamatult kaasa osade töökohtade
kadumise.
Üldjuhul koostatakse enne
suuri investeeringuid soojamajanduse arengukava, milles

analüüsitakse võimalikud arengud, tarbimise muutused ja selle
mõjud soojuse hinnale. Meie
katlamajadele on sellised kavad
tehtud ja nende alusel toimetatud või vähemalt kavandatud
tegutseda.
Mustvee valla katlamajade
seadmetel on vanust üle 20
aasta. Aeg on teha uusi investeeringuid, et nad avariideta
ka järgmised 20 aastat soojust
toodaksid.
Aivar Parfojev,
Mustvee vallavalitsuse liige,
Avinurme piirkonna
haldusjuht

Vallavolikogus ja vallavalitsuses
Vallavolikogus 28. aprillil
Osales 21 volikogu liiget
• Otsustati Mustvee Vallavolikogu 17.06.2020. a otsuse nr 33 „Vallavalitsuse liikmete kinnitamine”
muutmine, uueks vallavalitsuse
liikmeks valiti Aive Tamm.
• Kinnitati Mustvee valla 2021.
aasta I lisaeelarve.
• Otsustati Mustvee Vallavolikogu 31.03.2021 otsuse nr 11 „Ehitiste peremehetuks tunnistamine”
muutmine – muudeti lähiaadressi.
• Otsustati vallavara kasutusse
andmine MTÜ-le Logovest Mustvee valla omandis olevale Lohusuu
alevikus Avinurme tee 73//75
maaüksusele välitreeningseadmete
paigaldamiseks
• Otsustati vallavara kasutusse
andmine MTÜ-le Mustvee Reisid
Mustvee valla omandis olevale
Mustvee rannapargi maaüksusele
välitreeningseadmete paigaldamiseks.
• Otsustati Mustvee Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 13
„Mustvee valla jäätmehoolduseeskiri” muutmine.
• Otsustati Mustvee Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 14
„Mustvee valla jäätmevaldajate
registri põhimäärus” muutmine.
• Nõusoleku andmine riigihanke
korraldamiseks soojamajanduse
ümberkorraldamiseks jäi vastu
võtmata.
• Vallavara võõrandamine Mustvee vallale ½ suuruses mõttelises
osas kuuluva kinnistu, Kallaste
maantee 4, Kasepää küla jäi vastu
võtmata.
• Otsustati vallavara võõrandamine aadressil Benito Agirre tänav
2-6, Mustvee linn.
• Otsustati Mustvee Vallavolikogu 28.11.2018 määruse nr 35
„Mustvee valla tunnustamise kord”
muutmine.
• Vallavanema informatsioon.
Vallavalitsuses 15. aprillil

• Otsustati hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
• Otsustati puuetega inimeste
eluasemete füüsiline kohandamine.
• Otsustati sundvalduse seadmine.
• Väljastati ehitusluba Voore
külas discgolfipargi rajamiseks.
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 25.03.2021 korralduse nr
167 „Hoonestusõiguse seadmise
võimalikkus ning lähiaadressi,
sihtotstarbe ja teenindusmaa määramine” muutmine.
• Anti nõusolek katastriüksuse
jagamiseks.
• Otsustati maa riigi omandisse
jätmiseks arvamuse andmine.
• Otsustati jäätmevaldajate tähtajaline vabastamine korraldatud
jäätmeveost.
• Otsustati munitsipaaleluruumi
üürilepingu pikendamine.
• Otsustati komisjoni moodustamine soojamajanduse riigihanke.
Vallavalitsuses 22. aprillil
• Otsustati vältimatu abi toetuse
määramine.
• Otsustati hooldekodu kohamaksu osaline tasumine.
• Otsustati üürilepingu lõpetamine.
• Otsustati hanke ,,Heakorratööd Avinurme piirkonna haljasaladel” tulemuste kinnitamine.
• Otsustati hanke „Kergliiklusteede ehituse järelevalve“ tulemuste kinnitamine.
• Otsustati jäätmevaldaja vabastamine korraldatud jäätmeveost.
• Otsustati sundvalduse seadmine.
• Otsustati ehitiste peremehetuks tunnistamise eelnõu esitada
vallavolikogule vastuvõtmiseks.
• Otsustati vallavara kasutusse
andmise eelnõud esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks.
• Otsustati Mustvee Vallavolikogu 31.03.2021 otsuse nr 11

“Ehitiste peremehetuks tunnistamine” muutmise eelnõu esitada
vallavolikogule vastuvõtmiseks.
• Otsustati vallavara võõrandamise eelnõud esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks.
• Otsustati Mustvee Vallavolikogu 28.11.2018 määruse nr 35
„Mustvee valla tunnustamise kord”
muutmise eelnõu esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks.
• M u s t v e e Va l l a v o l i k o g u
17.06.2020. a otsuse nr 33 „Vallavalitsuse liikmete kinnitamine”
muutmise eelnõu esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks.
• Otsustati Mustvee valla 2021.
aasta. I lisaeelarve kinnitamise
eelnõu esitada vallavolikogule
vastuvõtmiseks.
Vallavalitsuses 29. aprillil
• Otsustati hooldekodu kohamaksu osaline tasumine.
• Otsustati hoolduse ja hooldajatoetuse määramine.
• Otsustati raha eraldamine
reservfondist.
• Otsustati ühismahuti kasutamine.
• Otsustati jäätmevaldaja tähtajaline vabastamine korraldatud
jäätmeveost.
• Otsustati jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotluse rahuldamata jätmine.
• Otsustati maa riigi omandisse
jätmiseks arvamuse andmine.
• Otsustati Saare Vallavalitsuse
25.05.2000 korralduse nr 142
„Maa ostueesõigusega erastamise
võimalikkusest ja tingimustest”
muutmine.
• Otsustati hoonestusõiguse
seadmise võimalikkus ning lähiaadressi, sihtotstarbe ja teenindusmaa määramine.
• Anti nõusolek katastriüksuste
jagamiseks.
• Väljastati kasutusload Mustvee linnas Pargi tn 46 kinnistule
paigaldatud. päikeseelektrijaama

kasutamiseks ja Putu külas Rebase kinnistule püstitatud garaaži
kasutamiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Raja külas Kalda 158a
kinnistule olemasoleva kuuri
laiendamiseks ja suvilaks ümberehitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
Vallavalitsuses 6. mail
• Otsustati hanke ,,Mustvee
linna haljastute ja avaliku linnaruumi hooldus 2021” tulemuste
kinnitamine.
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldatud jäätmeveost.
• Otsustati jäätmevaldajate tähtajaline vabastamine korraldatud
jäätmeveost.
• Väljastati ehitusload Kalmakülas Pihla tee 4 kinnistule
ühekorruselise ühepereelamu püstitamiseks, Raja külas Kalda tn 85
kinnistule ja Kalda tn 87 kinnistule
ühekorruselise ühepereelamu püstitamiseks ja Mustvee linnas Tähe
tn 4a kinnistule ühekorruselise
külmhoone püstitamiseks.
• Väljastati kasutusload Tammispää külas Uuetoomara kinnistule paigaldatud päikeseelektrijaama kasutamiseks ja Voore
külas Räni kinnistule paigaldatud
päikeseelektrijaama kasutamiseks.
• Otsustati katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
• Otsustati nõusoleku andmine
hoonestusõiguse võõrandamiseks.
• Otsustati maa ostueesõigusega erastamise võimalikkus ja
tingimused.
• Otsustati hooldekodu kohatasu maksmine.
• Kinnitati SA Voore Aktiviseerimiskeskus 2020. a majandusaasta
aruanne.
• Kinnitati SA Kalevipoja Koda
2020. a majandusaasta aruanne.

Politsei hoiatab: kelmid ei puhka
Internetis ja telefonitsi toime
pandavate kelmuste hulk on
viimaste aastate jooksul oluliselt
kasvanud. Kui mõned aastad
tagasi jõudsid meie lauale juhtumid, kus inimestele helistati
ja väideti, et nende viga saanud
lähedase päästmiseks on kiirelt
raha vaja, siis ajas on kelmid
muutunud üha nutikamateks
ning mõtlevad välja üha uusi
skeeme, millega inimestelt raha
välja meelitada.
Kuigi kurjategijad kujundavad
oma skeeme ümber vastavalt
ühiskonnas toimuvale, ei ole
paraku kuskile kadunud ka vanad skeemid. Nii võib heauskne
inimene ühtviisi sattuda investeerimiskelmuse, armukelmuse,
pangakelmuse või mõnel muul
moel raha välja petmise ohvriks.
Seega on väga oluline olla
järjepidevalt valvas nii internetist kaupu soetades, väidetavate
pangatöötajatega suheldes kui
ka muid rahaasju korraldades.
Kergekäeliselt ei tohiks ühegi
tehingu juures võõrale usaldada
ei oma delikaatseid isikuandmeid, personaalseid identifitseerimiskoode ega tegelikult ka
raha. Iseäranis kriitiliselt tuleks
suhtuda pakkumistesse, kus lubatakse kerget raha, imetabaseid
võidusummasid või turuhinnast
kordi odavamat ent väidetavalt
kvaliteetset kaupa.
Enese ja oma vara kaitse
nõuab järjepidevat tööd
Oma turvalisusele ja kodu
kaitstusele ei saa mõelda hoogtöö korras, vaid see vajab pidevat
tähelepanu. Ajal, mil meedia
punab hoiatusteadetest, et jälle
on mõni kelm liikvel, muutuvad

5

Mustvee Valla TEATAJA

Nr 5 (37) Mai 2021

kõik ettevaatlikuks ja hoolsaks,
ent seda valvsust tuleb säilitada
aga järjepidevalt, kuna kelmid
ei küsi heausklike inimeste tüssamiseks kohta ega aega. Igaüks
ja igal ajal võib olla kelmide
sihikul.
Niisamuti nagu nõuan oma
vara kaitse järjepidevat tööd, tuleks silmad-kõrvad igapäevaselt
lahti hoida enese ümber toimuva
suhtes. Kelmid on kavalad ja kui
üks skeem millegi pärast enam
ei tööta ja heausklike inimeste
rahakotist raha välja ei meelita,
leiutavad nad uusi võimalusi,
kuidas teiste arvelt rikastuda.
Üksikud eakad vanainimesed on kelmidele kerge
saak
Tõsi, mõned trendid on siiski
püsivamad. Näiteks otsivad
kelmid ennekõike ohvreid eakamate ja üksi elavate inimeste
seast. Nii on suureks abiks, kui
nooremad pereliikmed hoiavad
oma vanemaid ja vanavaemaid
võimalike ohtudega kursis ning
aitavad neil vajadusel õigeid
otsuseid vastu võtta.
Klassikaline näide on arvutikelmidest, kes mõtlevad välja
mõne petuloo ning veenavad
vestlusesse laskunut investeerima, neile raha andma või ka laenama. Nii näiteks langes eelmisel
kuul ühe väidetava missioonil
oleva kelmi ohvriks Jõgevamaal
elav viiekümnendates naine,
kellele arst südantliigutava kirja
saatis, abi palus ning edasise
suhtluse käigus naise usalduse
võitis. Paraku kasutas kelm aga
tolle naise heatahtlikkust ja
vastutulelikkust ära ning pettis temalt välja 90 000 eurot.

Sarnaseid juhtumeid on aegade jooksul Jõgevamaal olnud
mitmeid ja võime vaid oletada,
et ka kannatanuid on kordades
rohkem.
Politsei poole pöördutakse aga
alles viimases hädas ja ka siis
paluvad kannatanud, et nende
lähedased ei saaks sellest teada.
Valehäbiks pole neil puhkudel
aga kohta, sest vaid operatiivselt politsei poole pöördudes
säilib võimalus kurjategijate
tabamiseks ning teistegi sarnaste
pettuste ohvriks langeda võivate
inimeste hoiatamiseks.
Jälgi oma vara hoidmiseks lihtsaid nõuandeid:
* Kui sulle saabub pakkumine,
mis lubab kiiresti suurt tulu või
pakutakse müügiks toodet, mis
on raskesti kättesaadav, siis
suhtu sellesse ettevaatlikult. Kui
pakkuja on tundmatu, tagant
kiirustav, tundub liiga hea, et olla
tõsi, siis enamasti ongi tegemist
pettusega. Oluline on säilitada
rahu ja võtta endale aega mõtlemiseks.
* Ära jaga võõrastele andmeid
oma ID-kaardist, PIN-koodidest,
infot muudest isikut tõendavatest dokumentidest, fotosid
krediitkaardist jms. Ära sisesta
kergekäeliselt oma krediitkaardi
numbrit/panga paroole, kui sul
neid küsitakse. Pank ei küsi neid
sinult kunagi e-maili teel – tal on
need tavaliselt olemas. Kui kahtled 2 helista oma panka ja küsi
kas nad koguvad e-mailide teel
krediitkaardi numbreid/paroole.
* Ära tee ülekannet enne, kui
oled kontrollinud konkreetse ettevõtte tausta. Enne, kui hakkad
kas reaal- või virtuaalkekskonnas

rahalist tehingut sooritama, otsi
interneti otsingumootoreid (nt
google, neti) kasutades tehingu
teise osapoole kohta infot. Tihti
võib sealt leida varem petta
saanud inimeste kommentaare
ja vihjeid. Kui leidub viiteid, et
tehingu teise poolega on varem
olnud probleeme, peata tehing
ning teavita isiku tegevusest
politseid ja portaali haldajat.
Alati tuleb olla ettevaatlik, kui
kaupleja palub raha kanda eraisiku kontole.
* Ära lae tundmatu inimese
palvel oma arvutisse programme, mis lubavad tal võtta üle
pilti sinu arvutist – TeamViewer
või AnyDesk.
* Kui saad kahtlase kõne, lõpeta kõne kohe, blokeeri number ja
anna sellisest kõnest teada PPA
infoliinile 612 3000.
* Kindlasti ei tohi alluda kelmide poolt sageli kasutatavale võttele, mil küsitaks mingil põhjusel
(näiteks kaup läks kallimaks
vms) raha juurde.
* Kui oled saanud kahju, pöördu politseisse. Virtuaalkeskkonnas toimunud kelmuse korral
teavita sellest koheselt ka portaali pidajat. Kui sa ei ole kelmile
veel raha välja maksnud või on
raha nn vahekontol (so broneeritud) ja väljamakset ei ole veel
teostatud, teavita probleemist
koheselt deposiidi hoidjat (panka, väljamakse teostajat). Küberkuritegude teadet saab edastada
siit https://cyber.politsei.ee/
Olge palun ettevaatlikud, ärge
usaldage pimesi võõraid ning
osake öelda EI!
Jana Õim,
Jõgeva piirkonnavanem

Avinurmes avati tänupink
Evi ja Evald Tammele
2. mail toimus Avinurmes pidulik sündmus – avati tänupink
Evi ja Evald Tammele. Pingile
kinnitatud plaadile on kirjutatud
järgmised read:
EVI TAMM – eluaegne koolmeister, Avinurme piirkonna
kultuuri- ja vaimuelu hing ning
eestvedaja puhkpillitraditsiooni
elujõu ja järjepidevuse kandja
ning kroonikate autor.
EVALD TAMM – Avinurme
piirkonna puhkpillitraditsiooni
hoidja ja edasikandja, pikaaegne
puhkpilliorkestrite dirigent.
Pink leidis koha Avinurme
gümnaasiumi ees, kus juba varasemalt on Avijõe seltsi poolt
paigaldatud tänupink ARVI TOOMINGALE, kes on Avinurme
puutööpärandi hoidja, arendaja
ja kohaliku elu edendaja.
Pingi idee on küpsenud kohalike pasunapoiste ja Avinurme
eakate klubi Hõbehall liikmete
peades juba mõnda aega. Heitlik
aasta pani aga plaani pikemaks
laagerduma ning kuna käesoleva
aasta aprillis täitus Evi Tammel
95. eluaasta, oli põhjust asi teoks
teha. Evi ja Evald Tamm on olnud kohaliku vaimu- ja kultuurielu eestvedajad palju aastaid
ning pink on tänuks nende suure
panuse ja tehtu eest. Plaani
aitasid teoks teha Avinurme
puhkpilliorkester, kultuurikeskus
ja teenuskeskus. Kauni pingi
valmistas kohalik puutööfirma
E. Strauss Puidutooted.
Nii nagu pärast sündmust
kohvilauas sai kuulda, meeldis
sündmus kõigile osalejatele oma
südamlikkuse poolest ja jääb
kindlasti kauaks ajaks meelde.
Suur rõõm, et pingi avamisel
olid kohal Evi ja Evald Tamme
pereliikmed: tütred koos laste
ja lastelastega. Ene Kuljus, üks

pere tütardest, meenutas vanemate tehtut ja tänas toreda
sündmuse korraldajaid. Väga
liigutav oli vaadata-kuulata Evi
ja Evaldi lapselapse Karolin
Vetevoog torupillimängu. Pidulikkust päeva lisasid Avinurme
puhkpilliorkestri helid ja üle
poolte hetkel orkestri koosseisus
olevatest mängijatest on kaasa
löönud ka Evald Tamme juhitud orkestri koosseisus. Rõõm
järjepidevuse üle. Möldripere
liikmed Olavi, Verner ja Alvar
meenutasid lõbusaid ja vahvaid
seiku koosmusitseerimise aegadest ja äratundmisrõõmu nii Evi
kui pasunpoiste poolt oli palju.
Vallavanem Aivar Lainjärv tänas
samuti oma kunagist õpetajat
Evi Tamme ja õnnitlejaid ning
tänuavaldajaid oli veel ja veel.
Pärast pidulikku osa ootas kultuurikeskuse ees kõiki kohvilaud,
kus emotsioonid ja taaskohtumise rõõm peale koroonapausi oli
märgatav.
Kui vestlesin Eviga mõni päev
pärast pingi avamist ja ta kõik
selle kauni päeva emotsioonid oli
saanud rahulikult taaselustada,
siis oli temapoolne tänu väga
suur. Tore, sest rõõm kordaläinud päevast on tõesti väga suur.
Suur tänu kõikidele, kes olid
selle päeva korraldusele kaasa aitajateks ning kõigile, kes
rõõmustasid Evi Tamme oma
emotsionaalsete meenutuste ja
õnnitlustega!
Nii nagu Ene Kuljus oma kõnes
mainis, on pinkide panek kaunis
komme ja usun, et Avinurmes
on piisavalt tublisid tegijaid, kes
omanimelist pinki vääriksid.
Katre Mölder,
Avinurme kultuurikeskuse
kunstiline juht
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TALGUD
Puhtam Peipsimaa, puhtam Jõgevamaa, puhtam Mustvee

Talgud Ulvi külas

Koristustalgud Lohusuus

Tänavuaastane “Teeme ära” talgupäev Mustvees kestis mitu päeva.
Kuna soovituslik oli järgida 2+2 reegleid, siis erilist suurt rahvakogunemist, nagu tavaliselt talgutel on, ei planeeritudki. Mitmed väikesed
seltskonnad koristasid väikese rahvaarvuga.
Ometi tegime väga suure töö ja ära sai koristatud suur hulk prügi.
Kõigepealt sai puhtaks Mustvee kergliiklustee ümbrus. Pudeleid,
kilepakendeid, kohvitopse, plastist küünlaümbriseid seal ikka jagus.
Uueks trendiks on muidugi maskid, aga väga palju torkas seal silma
just sellist prügi, mida lähedalasuvatest majapidamistest viidud on
ja muidugi ka autoakendest loobitud.
Mustvee kultuurikeskuse naispere koristas Mustvee kesklinnas
asuvat nn kolmnurka. Oh, mida sealt võsast ja kraavidest me küll ei
leidnud! Igatahes loodame väga, et edaspidi jälle sinna sõna otseses
mõttes „prügimäge” ei tekitata.
Marja ja Kivi tn lõpus olevatel metsateedel jalutajatel on pärast laupäevast talgupäeva kindlasti silmal ilusam. Seal oli rehve, erinevaid
autoosi, telekaid ja pangesid. Alles hiljuti oli kaunisse metsaalusesse
visatud klaasitud aknaraamid. Kuidas inimkäsi sellist asja veel tänapäeval tegema ulatub, on mõistetamatu.
Samuti sai Mustvees Benito Agirre tänavas suur jõeäärne prügikolle
peaaegu hävitatud, aga seal on veel tööd.
Fantastiline leid oli keset ühte prügilat vohav karulauguparadiis.
Uskumatu!
Suur aitäh kõigile, kes talgupäevadel kaasa lõid ja oma kodukohta
kaunimaks muuta aitasid!
Laidi Zalekešina

„Teeme ära“ talgupäev sai hoo sisse 2008. aastal toimunud prügikoristusest ja sellele järgnenud 2009. aastal toimunud mõttetalgutest.
Alates 2010. aastast on talgute korraldamine iga aktiivse kodaniku,
kogukonna ja ühenduse võimalus midagi oma elukeskkonna heaks ise
ära teha. Sellest ajast alates oleme ka meie korraldanud koristuspäeva
oma külas. Eelmisel aastal seoses piirangutega jäid ühised suuremad
talgud vahele, kuid juunis tegime väiksema pundiga heakorrapäeva
ja augustis korrastasime enne suvelõpupidu koolimaja.
Selle aasta ühise talgupäeva võtsime ette laupäeval 8. mail. Nagu
eelnevatelgi aastatel oli vaja korrastada klubi esine park ja koolimaja
ümbrus. Talvel võeti maha võsa, kuhu Ulvi vaikselt hakkas kaduma,
kuid tänaseks olema taas nähtavad. Talgulisi oli kogunenud omajagu
ja tööde jaotus kujunes sujuvalt. Korjasime kokku oksaprahi, millest
jaanipäeva ajal plaanime lõkke süüdata, kui ikka olukord Eestis lubab.
Kaks suurt prügikotti kogunes klaaspudeleid, siinkohal üleskutse „Kallis piduline, ole hea viska teinekord ikka pudelid selleks ettenähtud
kohta!“ Kaitseme, säästame ja hoiame loodust enda ümber!
Talgupäeva lõpetas meie jaoks traditsiooniline supp, ilm soosis ja
tööd said tehtud. Aitäh kõigile, kes olid lähemalt ja kaugemalt appi
tulnud. Aitäh Allan, tehnika eest ja aitäh Kersti, supp oli super.
NB! Plaanime enne suvelõpupidu kindlasti heakorrapäeva teha,
jälgige reklaami!
Ulvi Naisteühendus

Kevad on aeg suuremateks koristustöödeks ja nii ka Lohusuus. Kuna
lume alt oli välja sulanud kohati üsna nukker pilt ning muud iga-aastased töödki tahtsid tegemist, siis kutsusime kokku koristustalgud, et
üheskoos aleviku keskus natuke paremasse heakorda saada. Kuivõrd
suuri rahvakogunemisi toimuda ei tohi, siis otsustasime korraldada
talgud kahel erineval päeval, 25. aprillil ja 1. mail, et hajutada talgulisi
ja kõikidest kehtivatest reeglitest kinni pidada.
Esimesel koristuspäeval korrastasime Lohusuu teenuskeskuse
ümbrust – riisusime, vedasime oksi, korjasime prügi. Osad talgulised
võtsid ette teeäärte koristamise ja osad käisid veel ka bussijaama
ümbruses, sest sinna oli kogunenud omajagu suuremat prügi, mis
vajas järelkäru. Teisel koristuspäeval oli plaaniks võtta ette poe
ja surnuaia piirkond, eriti pakendikonteinerite ümbrus, kuhu oli
kogunenud märgatav hulk prügi. Kuna suvel peaks algama sealt
ka kergliiklustee ehitus, siis oli suur soov see ala ehitustööde ajaks
puhtamaks saada. Väga kurb oli näha, kui palju on hooletult prügi
laiali visatud, eriti just klaasikilde, sest need on väga ohtlikud nii
inimestele kui koduloomadele. Paneme kõigile südamele, et kui te
jäätmed prügikasti viite, siis veenduge, et see ka prügikasti jõuaks,
mitte ei jääks prügikasti kõrvale vedelema või ei lendaks metsa. See
on meie kõigi elukeskkond ja hoiame selle, palun, puhtana!
Kokku korjasime kahe talgupäeva peale 320 kg prügi. Suur aitäh
Lohusuu teenuskeskuse juhile Einar Hinnole, kes organiseeris prügikotid, järelkäru, oli mõlemal päeval ise kohal ja viis prügi järelkäruga
ka Torma prügilasse.
Talgulisi oli esimesel korral rohkem, teisel korral veidi vähem, aga
siiski saime üsna palju tööd tehtud ja võrreldes sellega, et mitmeid
aastaid pole kogu küla talguid üldse toimunud, siis oleme siiski tänulikud, et saime suure töö tehtud. Järgmiseks korraks ootame veelgi
rohkemaid inimesi appi, sest ühiselt saame oma elukeskkonda väga
palju mõjutada ja iga inimene on abiks.
Ingmar Jaska

„Teeme ära“ ja lindude pesakastid Kääpal
Aastaid on Kalevipoja Kojas talguid tehtud ja kogukond on alati
appi tulnud. Sel aastal tegime teisiti ja laiendasime piire. Võtsime
eesmärgiks paigaldada keskusesse ühiskasutatav kompostikast, rajada
niidulillede peenar ja koristada prügist teeääri.
Kompostikast sai kolme mehega valmis tehtud, niidulillede peenar
samuti rajatud. Ja kraaviperved – neid sai kamba peale puhastatud
ca 12 km. Lisaks riisusid lapsed keskuses ühe aiaääre ka ära. Päeva
lõpetasime ühise supi ja kringli söömisega.
Kummardus meie tublile tiimile ja ka kõigile, kes korrastasid oma
koduhoove!
Lisaks on nüüd Kääpal tänu ühisele ettevõtmisele ka ligi 20 linnu pesakasti. Lasteaia, poe, hooldekodu, muuseumi, mänguhoovi,
korrusmajade ja eramajade juures. Kõigil ilusti numbrid peal ja
mõnedes ka juba elanikud sees. Lindudel on üha raskem ise endale
pesitsusvõimalusi leida, seega on pesakastide paigaldamine igati
vajalik ettevõtmine. Ja tänutäheks hoolitsevad linnud selle eest, et
meil oleks vähem õunausse ja putukaid.
Annika Oras

Koristustalgud Võtikveres
Nii nagu igal aastal oli ka
sellel kevadel Võtikvere pargis
koristuspäev, seekord lausa kahel laupäeval – 7. ja 15. mail.
Erinevalt paljudest talgutest üle
Eestimaa ei ole meil õnneks vaja
koristada ja kokku korjata teiste
maha visatud sodi ja jäätmeid,
vaid looduse poolt tehtud „vallatusi“. Nagu ikka riisusime teed
puhtaks, koristasime oksi, mida
tuul armutult alla oli loopinud,
ning eemaldasime ka mõne
mahalangenud puu. Talgupäev
lõppes ikka koos suppi süües.
Aitäh, kes abiks olid!
Võtikvere Küla Selts

Millal muutub kassi ja koera pidaja loomapidajaks ning milliste
nõuetega tuleb arvestada
Kevadega käivad kaasas uued
tuuled, nii ka sellel aastal. Seekord tõi aprillikuu lõpp kaasa
kohustused paljudele lemmikloomade omanikele, sh koerte ja
kasside pidajatele.
Nüüdsest tuleb selgelt eristada, kas koeri ja kasse peetakse
lemmikloomana või hoopis muul
eesmärgil.
Lemmiklooma pidamiseks ei
peeta näiteks koerte ja kasside
aretamist ning kasvatamist ja
nende müümist või tasuta ära
andmist.
Loomapidajad, kes tegelevad
loomade ajutise pidamisega, näiteks loomapoed või hoiukodud ja
varjupaigad, on nüüdsest kohustatud kõigist oma tegevuskohta-

dest teavitama kui ettevõtjad.
Loomapidajad peavad oma
tegevusest teavitama. Kõige lihtsam on seda teha e-PRIA kaudu.
Majandustegevusteate peavad
esitama nii eraisikutest loomapidajad kui ka juriidilised isikud,
kuna tegemist on majandustegevusega. Juriidilised isikud
saavad teateid edastada alates
28. aprillist 2021. a ja füüsilised
isikud alates 26. maist 2021. a.
Juhul, kui esitatud andmed
muutuvad, siis ära unusta neid
registris ka muuta, hiljemalt viie
tööpäeva jooksul.
Lisaks teavitusele ja vajadusel
tegevusloa taotlemisele peab iga
loomaomanik mõistma oma rolli
ja vastutust hoolealuste heaolu

ja tervise tagamisel, kuna meie
neljajalgsed sõbrad ei saa ise
selleks palju ära teha.
Pea meeles, et vastutad oma
hoolealuse:
* piisava söögi, joogi ja muu
heaolu eest;
* tervise eest, sh raviks määratud ravimite andmise eest vastavalt veterinaararsti korraldusele;
* identifitseerimise, registreerimise ja vaktsineerimise eest.
Rohkem infot leiab põllumajandus- ja toiduameti kodulehelt.
Kui mul on kodus üks kass ja
koer, kas ma pean ennast PRIA
kaudu tegevusest teavitama?
Selgelt tuleb eristada, kas koeri
ja kasse peetakse lemmiklooma-

na või hoopis muul eesmärgil.
Juhul, kui pead koera ja kassi
lemmikuna ning ei tegele koerte ja kasside aretamisega ning
kasvatamisega eesmärgiga neid
müüa või tasuta ära anda või ei
paku loomale hoiukodu, siis ei
pea oma tegevusest teavitama.
Kui minu koeral/kassil sünnib
pesakond, ja ma annan pojad
soovijatele, kas pean end registreerima?
Jah, sellisel juhul tuleb oma
tegevusest teavitada.
Kui minu kassil/koeral sünnivad pojad, kas ma pean PRIA
kaudu oma tegevusest teavitama?
Juhul kui kassil või koeral sünnivad pojad ning soov on need

endale jätta, siis teavitama ei
pea. Küll aga tuleb teavitada, kui
kassi- või koerapojad antakse üle
või müüakse uutele omanikele.
Kui mul on rohkem kui üks
koer ja ka mõni kass, nad on hästi
hoitud ja hoolitsetud aga nende
pojad olen ma alati müünud ja
plaanin seda ka edasi teha siis
mida ma peaksin tegema?
Sellisel juhul tuleb oma tegevusest teavitada. Kõige lihtsam
on seda teha e-PRIA kaudu, kus
pärast sisenemist ja esindatava
valimist tuleb loomapidajal esitada majandustegevusteade.
Minu naabril on n-ö kassivabrik/koeravabrik ja mulle tundub,
et nende eest ei ole väga hästi
hoolitsetud, mida saab nende

loomade heaks teha?
Esmalt tuleks naabri tähelepanu juhtida tema kohustustele.
Kui sellest ei ole abi, siis teavitada
antud naabrist põllumajandus- ja
toiduametit.
Minu juures on naabri kass
hoiul, omanik on ise välismaal
tööl, kas pean end registreerima?
Kuna kassi hoitakse see aeg,
mil omanik on ära ning omaniku naastes kass läheb omaniku
juurde tagasi, siis ei tule end
registreerida.
Elen Kurvits,
põllumajandus- ja toiduamet
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Kodus peaks igaüks ennast tundma kaitstuna
Mis on Mustvee valla kodude ohud?
Kodu on enamuse jaoks kindlus, kus peaksime ennast kõige
paremini tundma. Kas see kindlus on ka päriselt turvaline?
Statistiline tõsiasi on see, et
kõige enam inimesi saab õnnetustes vigastada ja surma just
kodus. Mustvee vallas on kolmel
aastal (2018–2020) juhtunud
21 eluhoonetulekahju, milles
kaotas elu kaks inimest. Peale
tulekahjude nõuavad kodus ohvreid kukkumised, mürgistused,
uppumised.
Päästjate poolt Mustvee vallas
kolmel viimasel aastal (2018–
2020) tehtud 772 kodu nõustamised näitavad, et paljude
elanike kodu ohutus on küsitav.
Oleme leidnud 80 tuleohtlikus
seisukorras kodu. Põhilised probleemid on katkised kütteseadmed, hooldamata küttekolded,
vananenud elektrisüsteemid
ja paigaldised, suitsu- ja vingugaasiandurite puudumine.
Sellele lisanduvad ohtlikud käitumisharjumused – siseruumides
suitsetamine, lahtise tule hooletu
kasutamine, põlevmaterjali oht-

lik ladustamine.
On olemas kaks väikest, kuid
võimekat elupäästjat. Üks on
tulekahjust teavitav suitsuandur,
mis on juba aastaid eluruumides
kohustuslik. Suitsuandurit on
soovitav uue vastu välja vahetada iga 10 aasta möödudes. Teine
on vingugaasiandur, mis on
kõigis tahkekütte seadmega hoonetes kohustuslik alates 2022.
aastast, kuid juba praegu seal,
kus on gaasikütteseade. Andurid
suudab igaüks ise soetada ja selle
paigaldamine kasutusjuhendi
järgi on lihtne.
Kodulähedaste veekogude
ohud on katkised purded, järsud
ja libedad kaldad, kus sageli
inimestel veevõtmise kohad.
Juurdepääsud tuleb teha ohutuks ja olla veekogu ääres alati
kaaslasega ning ettevaatlik.
Koduohutust mõjutavad
sotsiaaltegurid
Mustvee vallas on madal tööhõive ja vananev elanikkond.
Nii tuleb juurde kodusid, mille
elanikud ei tule oma koduse elukorraldusega alati üksi
toime. Püütakse täita esmavajadusi, kuid koduohutus jääb

kahjuks tahaplaanile. Teiseks
on vallas kortermaju, kus aastaid tagasi loobuti keskküttest.
Seega saadakse sooja elektri või
oma küttesüsteemiga, mis pole
alati parimas seisukorras või
tuleohutusnõuetega kooskõlas.
Kolmandaks pärsib mõnedele
elanikele ohutu kodu saamist
valla sotsiaalelupindade vähesus
või olemasolevate munitsipaalkorterite tuleohtlik seisukord.
Mis on lahendus? Esmalt ikka
ohutuse valdkonnas inimeste
teadmiste kasvatamine, siis abivajajate märkamine, abikäe ulatamine ja ohtudest teavitamine.
Seda nii indiviidi, kogukonna,
riiklike ametite kui kohaliku
omavalitsuse tasandil.
Nõustamised ja koostöö
elanike ning vallaga jätkub
Päästeamet jätkab inimeste
nõustamise, info koondamisega
kodude tuleohutuse kohta, koos
koduomanikuga lahenduste
otsimise ja esmaste tegevuste
kokkuleppimisega. Teeme jätkuanalüüsi iga kodu tuleohutuse põhiprobleemide määramiseks (riskikäitumine, puudused
toimetulekus, erilahenduste

vajajad, eakad) ja tegevussuundade valikuks. Ohtlike kodude
analüüsimise põhjal suhtleme
lahenduste otsimiseks vallaga.
Kohalikult omavalitsuselt ootame munitsipaalelamispindade
hädavajalikke remondi- ja parendustöid, mis muudavad ruume
tuleohutumaks. Samuti tuleohtlikus kodus elavatele inimestele
alternatiivse elukoha pakkumist
ning täiendavate ohutute sotsiaalelamispindade loomist.
Veel on teretulnud edaspidine
aktiivne osalemine ja võimalusel omaosaluse suurendamine
riiklikus projektis „Kodud tuleohutuks“, millega aidatakse
tuleohtlikke kodusid ohutumaks
muuta. Probleemsetes kodudes
lahenduste leidmiseks vajame
omavalitsuse abi koostööpartnerite otsimisel.
Ühine jätkusuutlik panustamine muudab meie vallaelanike
kodud ohutumaks!
Taavi Müürsepp,
Lõuna päästekeskuse
Mustvee päästekomando
komandopealik

Mis mõjutab Mustvee vallaelu turvalisust?
Elukeskkonna turvalisust kahandavad ohud, mis mõjutavad
tervet kogukonda. Need on
avalike veekogude kasutamise
ohutus, avalike hoonete ohutus,
ettevõtete hoonete ja objektide
tuleohutus, kasutuseta hooned
ja muu taoline.
Mustvee vallaga piirneb pikk
Peipsi rannajoon ja siin on jõed
ning järved, kus juhtuvad veeõnnetused. Aastatel 2018–2020
on meie vallas leidnud aset
10 veeõnnetust, mis nõudsid
nelja inimese elu. Veeõnnetuste

vältimiseks tuleb veesõidukiga
veekogul minnes kasutada nõuetekohast turvavarustust ja päästevesti. Ujumiseks tuleb valida
sobiv lauge kaldaga rand, kuhu
minna kainena ning koos kaaslasega. Jääle tohib minna alles siis,
kui selle paksus on vähemalt 10
cm, kanda kaasas jäänaaskleid
ning käia sealgi kaaslasega, kes
õnnetusel abi saab anda või abi
kutsuda.
Päästeamet teavitab elanikkonda veeohtudest ning külmal
ajal mõõdame siseveekogudel

jää paksust, mille andmeid saavad kõik näha päästeameti avalikult jääkaardilt.
Kohalik omavalitsus poolt saab
panustada veeohutusse sellega,
et tagab ujumiskohtade ohutust.
Selleks on olulised heakorratööd, veeohutuse info ja päästevahendite stendide korrasolek
ja avalike randade laiendamine.
Teiseks on valla territooriumil
palju kasutuseta tootmis- ja eluhooneid, mis on varisemis- ning
tuleohtlikud. Hoonete omanikel
lasub vastutus tagada ohtlike

hoonete ohutus. Esmaselt piirata
neile juurde- ning sissepääs. Parem on hooned võtta kasutusse
või siis lammutada. Mustvee vald
saab välja selgitada kasutuseta
hoonete omanikke ning survestada neid oma kohustusi täitma.
Soovin meie vallale edu ning
elanikele turvalisust!
Taavi Müürsepp,
Lõuna päästekeskuse
Mustvee päästekomando
komandopealik

Kuidas vabaneda jäätmetest Mustvee vallas Как в Муствеэской волости освободиться от отходов
Kodumajapidamistes tekkivad
segaolmejäätmed (määrdunud
pakendid, katkised nõud, kasutuskõlbmatud riided ja jalanõud,
hügieenitarbed, kassiliiv, CD-plaadid, hõõglambipirnid, jahtunud
tuhk jms) tuleb üle anda ASle
Ragn-Sells.
Selleks peab igal majapidamisel
olema sõlmitud prügiveoleping
ASiga Ragn-Sells.
Juhul, kui kellelgi on see leping veel sõlmimata, siis tuleks
seda teha esimesel võimalusel
Ragn-Sellsi klienditoe telefonil
606 0439, meiliaadressil info@
ragnsells.ee või iseteeninduses
aadressil www.ragnsells.ee
Pandimärgiga tühjad pudelid ja
purgid tuleb viia tagasi kauplusse
või selle juures olevasse taaratagastuspunkti.
Ilma pandimärgita tühjad puhtad pakendid (klaas-, plast-, metall- ja tetrapakend) tuleb viia
Mustvee valla territooriumil paiknevatesse avalikesse pakendikonteineritesse, mille asukohad on
leitavad Mustvee valla veebilehel
aadressil https://mustveevald.
kovtp.ee
Biolagunevad aia- ja toidujäätmed tuleb võimalusel kompostida
oma kinnistul. Toidujäätmete kompostimiseks on mõistlik muretseda
majapidamisse kinnine, lindude ja
loomade eest kaitstud komposter.
Kasutuskõlblikke puhtaid ja terveid rõivaid, jalatseid, kodutekstiile ja lauanõusid võtavad vastu:
• Mustvee kultuurikeskus (Tartu
tn 12, Mustvee linn) esmaspäevast
neljapäevani kella 10–15 (info
telefonil 5565 0811);
• Komisjonka (Tartu tn 7c, Must-

vee linn) laupäeviti kella 9–13,
muudel aegadel kokkuleppel (info
telefonil 525 8603);
• Lohusuu sotsiaaltuba (Avinurme tee 42, Lohusuu alevik) esmaspäeviti, neljapäeviti ja reedeti kella
9–15 (info telefonil 5699 6956).
Vanu rehve (ka velgedel) saab
TASUTA ära anda Mustvee linnas
OÜ-le Revan aadressil Kastani tn
27 tööpäeviti kella 9–17. Suuremate rehvikoguste üleandmine
tuleb eelnevalt kokku leppida (info
telefonil 517 8825).
Kõik ülejäänud jäätmed tuleb
viia Mustvee valla piirkondlikku
jäätmejaama – Torma prügilasse,
mis on avatud tööpäeviti kella
9–18 ja laupäeviti kella 9–16.
Pühapäevadel ja riigipühadel on
prügila suletud.
Torma prügilas võetakse jäätmeid vastu vastavalt kehtivale
hinnakirjale (vt https://tormaprugila.weebly.com). Seejuures tuleb
korralikult liigiti kogutud jäätmete
eest maksta oluliselt vähem kui
sorteerimata ja määrdunud jäätmete eest. Selle põhjus on mõistetav: inimene, kes ei viitsi ise oma
jäätmeid sorteerida, peab selle
sorteerimisteenuse kinni maksma,
sest juba 2008. aastast alates on
sorteerimata jäätmete prügilasse

ladestamine keelatud.
TASUTA võetakse Torma
prügilas vastu:
1) tühje ja puhtaid pakendeid
(klaas-, plast-, metall-, paber- ja
kartongpakendid);
2) metallijäätmeid;
3) elektri- ja elektroonikaseadmeid (elektripliidid, külmikud,
telerid, tolmuimejad, kohvimasinad, arvutid, telefonid, elektrilised
mänguasjad, taskulambid, suitsuandurid jms) – seda tingimusel,
et need seadmed on terved ja
komplektsed, st neid ei ole lõhutud
ega laiali lammutatud;
4) Mustvee valla elanike ohtlikke jäätmeid (akud, patareid,
värvi-, laki- ja liimijäägid, aegunud
ravimid, vanaõli, päevavalguslambid, väetised, mürkkemikaalid
jms). Erandiks on asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid, sealhulgas
eterniit, mille eest tuleb kõigil tasuda vastavalt prügila hinnakirjale.
Vajadusel saab täpsemat infot
Torma prügila telefonil 776 4789
või meiliaadressil info@tormaprugila.ee
Pille Lapin,
Mustvee vallavalitsuse keskkonnaspetsialist,
tel 506 8432

Возникающие в бытовых хозяйствах смешанные бытовые
отходы (грязная упаковка, разбита посуда, пришедшие в непригодность одежа и обувь,
предметы гигиены, кошачий
песок, CD-носители, лампочки
накаливания, остывшая зола и
пр.) следует передавать предприятию AS Ragn-Sells.
Для этого у каждого хозяйства
должен иметься подписанный с
AS Ragn-Sells договор о вывозе
отходов.
Если у кого-то договор еще
не подписан, то это при первой
возможности следует сделать по
телефону клиентской поддержки
Ragn-Sells, тел. 6060439, адресу
э-почты info@ragnsells.ee или в
самообслуживании по адресу
www.ragnsells.ee
Пустые бутылки и банки с залоговым знаком следует вернуть
в магазин или расположенный
при нем пункт возврата тары.
Пустую чистую упаковку без
залогового знака (стеклянная,
пластиковая, металлическая
тара или упаковки Tetra Pak)
нужно отнести в общественные упаковочные контейнеры,
расположенные на территории
Муствеэской волости. Места их
расположения вы найдете на
сайте волости Муствеэ по адресу
https://mustveevald.kovtp.ee
Биоразлагающиеся и пищевые
отходы нужно по возможности
компостировать на своем недвижимом участке. Для компостирования пищевых отходов в
хозяйство разумно приобрести
закрытый компостер, защищенный от птиц и животных.

Пригодные к использованию
чистую и исправную одежду, обувь, бытовой текстиль и посуду
принимают:
• Муствеэский центр культуры
(ул. Тарту 12, город Муствеэ): с
понедельника до четверга в 1015 (информация по телефону
55650811);
• Komisjonka (ул. Тарту 7с, город Муствеэ): по субботам в 9-13,
в другое время по договоренности (информация по телефону
5258603);
• социальная комната Лохусуу (ул. Авинурме теэ 42, поселок Лохусуу): по понедельникам, четвергам и пятницам в
9-15 (информация по телефону
56996956).
Старые покрышки (и на ободе)
в городе Муствеэ можно БЕСПЛАТНО сдать на фирму OÜ
Revan по адресу ул. Кастани 27,
в рабочие дни в 9-17. О передаче
крупных объемов покрышек
следует договориться предварительно (информация по телефону
5178825).
Все остальные отходы следует
сдавать на региональную станцию отходов волости Муствеэ
– на свалку Торма, которая работает по будням в 9-18 и по субботам в 9-16. По воскресеньям
и государственным праздникам
свалка закрыта.
На св а лке Торма отходы
принимаются по действующему прейскуранту (см. https://
tormaprugila.weebly.com). При
этом за отсортированные по видам отходы нужно заплатить существенное меньше, чем за несортированные и грязные отходы.

Причина этого понятна: человек,
которому лень сортировать свои
отходы, должен оплатить услугу
сортировки, потому что складирование несортированных
отходов на свалке запрещено уже
с 2008 года.
На свалке Торма БЕСПЛАТНО принимаются:
1) пустая и чистая упаковка
(стеклянная, пластиковая, металлическая, бумажная и картонная
упаковка);
2) металлоотходы;
3) электрические и электронные устройства (электроплиты,
холодильники, телевизоры, пылесосы, кофеварки, компьютеры, телефоны, электрические
игрушки, карманные фонарики,
дымовые датчики и пр.) при условии, что эти устройства целы,
комплектны, т.е. их не ломали и
не разбирали;
4) опасные отходы от жителей
волости Муствеэ (аккумуляторы, батарейки, лако-красочные
остатки, медикаменты с истекшим сроком годности, старые
масла, лампы дневного света,
удобрения, ядовитые химикаты
и пр.). Исключение составляют
стройматериалы с содержанием
асбеста, в то числе шифер, за
которые все должны заплатить
по прейскуранту свалки.
При необходимости более
точную информацию можно получить по телефону свалки Торма
7764789 или адресу э-почты
info@tormaprugila.ee
Пилле Лапин,
специалист по окружающей
среде Муствеэской волостной
управы
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Mustvee Valla TEATAJA

ÜRITUSED JA SÜNDMUSED
MUSTVEE VALLAS
12.–31. mai

näitus MArIMEKKO Soome disainiklassika
Avinurme kultuurikeskus
11.–31. mai
näitus „Pärandkultuur metsas“
Avinurme kultuurikeskus
22. mai kell 10–15 kevadmüük Lohusuus
28. mai kell 12
Mustvee raamatukogu 120
31. mai – 5. juuni näitus „Muumid“ Avinurme kultuurikeskus
9. juuni kell 19
kontsert „Kolm meest, naine ja 90-ndad“
Mustvee kultuurikeskus
8.–10. juuli
Mustvee linna päevad
16.–17. juuli
Peipsi romantika Kasepää laululaval

Õnnitleme pisipõnnide vanemaid
GUSTAV OBErSCHNEIDEr
jOOSEP NOrrING
rASMUS EVALD AASUMETS
ADrIAN DOrOŠENKO

15.04.2021
19.04.2021
21.04.2021
22.04.2021

Õnnitleme
maikuu juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi
KOIDU LALIN
75
ÜLLE MEOS
75
EErIKA KUNBErG
75
MAIMO KASTAN
75
VjATŠESLAV jUDENKOV 80
MALLE jAZÕKOVA
80
HEINO KOSE
80
SILVI LEEBEN
80
ErIKA KIIGjÕE
80
NIKOLAI GNOjEVOI
80
LIUDMILA NOVOZHILOVA 80
LEMBIT NÕMM
80
MAIMO NÕMM
80
TAISSA BUHVOSTOVA
80
ALEKSANDEr NOOL
80
UrVE ArUMäE
85
NIKOLAI KUZMIN
85
FEODOSSIA PrUSSAKOVA 85
MAIMU rOSIN
90
EVI LEPIKSOO
92
ZOjA KOrOMNOVA
92
jEVGENIA LATOVA
97

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.-

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

müün lõhutud küttepuid. Tel 5345 7403 ja 5340 3583.

mÜÜa KÜTTePUID
aaSTarIngSelT
koos kohaletoomisega
veokile laotult 5-15m³.

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

Vabandus
Evi Tammele!
20. aprillil ilmunud Mustvee Valla Teatajas oli ekslikult sattunud esilehel pildi
alla nimi Elvi Tamm, õige on
EVI TAMM. Mustvee vallavalitsus vabandab tekkinud
eksituse pärast.

Peipsimaa muuseum
ja
Peipsi Järve elu Tuba
on taas

aVaTUD:
E–r ettetellimisel,
L–P 10–16.

Kuivad 38, 50 cm ja
toored 30–50cm,
hinnad soodsad.
Kontakt: +372 503 0311

Mälestame lahkunud
vallakodanikke
elmeT PÄll
nIKOlaY TaraSOV
JennY POST
aPOlInarIa rePKIna
aSTa lanI
aInO JÕeSSaar

10.05.1937–20.04.2021
28.04.1954–30.04.2021
15.05.1926–03.05.2021
13.01.1940–28.04.2021
02.10.1949–10.05.2021
01.10.1928–12.05.2021

