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Jõgevamaa elutööpreemia saajad
on meie valla inimesed
24. jaanuari tunnustati Mustvee kultuurikeskuses toimunud
tänuõhtul Jõgevamaa silmapaistvaid kultuuri-, spordi- ja
tervisedendajaid. Meie vallast
pälvisid tunnustuse nii tublid
kultuuritöötajad, sportlased
kui ka tervisedendajad. Kõige
väärikamad autasud – elutööpreemiad tulid meie valda
Sündmuse eestvedajad olid
Jõgevamaa kultuurikoda, Rahvakultuuri keskus, Jõgevamaa
spordiliit Kalju, Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskus ja Eesti
Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp.
Allpool on ära toodud tunnustuse saanud Mustvee valla
inimesed.
Rahvakultuurikeskuse
tänukirjad:
1. Maris Laht
2. Laidi Zalekešina
Eesti laulu- ja tantsupeo
SA tänutäht – kollektiivide
juhid
1. Urve Tooming
2. Maris Laht
3. Verner Mölder
4. Ülle Sakarias
Tuleteekond
1. Laidi Zalekešina
2. Annika Oras

Eenok ja Eha Haamer ning Jaan Rahuküla.
3. Anu Ots
4. Maarika Kits
5. Marika Schasmin
6. Eveli Tooming
7. Kaire Kivi
Spordiliit Kalju aukirjad
1. Heli Ambos

2. Janek Romanovitš
Terviseedendus, maakonna tänukiri
Saare järve jooks
Eesti Kultuurkapital
Tunnustuspreemia
1. Verner Mölder

FOTO: Liina Laurikainen-Päri

2. Annika Oras
3. Agneta Pukk
4. Ülle Sakarias
5. Urve Tooming
Elutööpreemiad
1. Eenok Haamer
2. Jaan Rahuküla

Päästeamet tunnustas
Mustvee valda
Lõuna päästekeskuse Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja
Jüri Alandi andis Mustvee vallavanemale Märt Kraftile üle tänukirja Päästeameti projekti «500
kodu tuleohutuks» tulemusliku
läbiviimise eest.
Päästeameti tunnustuse eduka
projektijuhtimise ja koostöö eest
pälvisid ka Mustvee vallavalitsuse ehitusspetsialist Jana Iort ja
arendusnõunik Aive Tamm.

Head Mustvee valla inimesed
24. veebruaril saab meie riik
102-aastaseks. Riigina ei ole me
just väga vanad, aga meie vald
on veelgi noorem, mis sai möödunud aastal kaheaastaseks.
Kindlasti ei saa veel öelda,
et uus vald ja tema asutused
oleksid täielikult käima läinud ja
kõik töötaks laitmatult. Aeg-ajalt
kostab kahjuks väljaütlemisi, et
selline liitumine ei olnud kõige
parem mõte ja eelmistel aegadel
saadi justkui paremini hakkama
ning tänu kes kellele liitumisele
ikkagi võlgu jäi.
Olen kindel, et liitumisleping
koostati ja allkirjastati kõikide
osapoolte parimas usus, et koos
ollakse tugevamad ning saadakse oma inimestele paremaid
teenuseid pakkuda. Tahan neid,
kes on seatud valla heaolu ja
arengute eest vastutama kõige
kõrgemal tasemel, üles kutsuda veelgi enam omavahel läbi
rääkima, üksteise soovide ja
vajadustega arvestama ja silmas
pidama tervikliku valla arengut
pikas perspektiivis.
Samas on meil palju, mille üle
üheskoos rõõmustada. Tunneme
heameelt Eenok Haamerile ja
Jaan Rahukülale Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi
välja antud elutööpreemiate
puhul. Annika Oras nimetati
möödunud aastal Jõgevamaa
aasta emaks. Sügisel tunnustati
paljusid meie tublisid ettevõtjaid ja tarmukaid MTÜ-sid.
Suure töö on teinud Peipsi Vene

Kultuuriselts meie vallast pärit
maailmanimega ikoonikirjutaja
Pimen Sofronovi elu ja töö uurimisel ning tutvustamisel. Peipsimaa arengufoorumil kiideti
nii Mustvee valda tervikuna kui
ka arvukalt meie väärt inimesi,
kes on kogu Peipsimaa arengule
kaasa aidanud. Meie vallast
võrsunud võistlustantsija Agneta
Pukk koos oma tantsupartneriga
saavutasid esimese Eesti meistritiitli standardtantsudes ja mitu
medalit välismaistel võistlustel.
Rõõmu valmistavad meie õpilaste rohked auhinnalised kohad
aineolümpiaadidel.
Mustvee vallas on, mille üle
helgust ja uhkust tunda!
Lõpetuseks soovin südamest
Teile kõigile head vabariigi aastapäeva ning loodan, et järgmisel
aastal saame sama tähtpäeva tähistada ühtsemana, innukamana
ja targemana.
Märt Kraft,
vallavanem

Уважаемые жители волости
Муствеэ!

Mustvee vallas muudeti projektiga tuleohutumaks viis kodu.
Tuleohutusprojekt keskendubki
küttekollete korrastamisele.
Päästeameti andmetel on katkised küttekolded üks neljast
kõige olulisemast eluhoonete
tulekahjude põhjusest. Vajadusel tehakse elektrisüsteemide
uuendamistöid, parandatakse
korstnaid ning luuakse ka erilahendusi puuetega inimestele.

Aasta noortelaager 2019 – Mustvee valla noortekeskuse noortelaager TAIP
29.jaanuaril Tallinnas toimunud haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö
Keskuse korraldatud iga-aastasel
noortevaldkonna tunnustussündmusel Noorte Heaks Tänu
toodi esile läinud aasta noorsootöö tegusid ja tegijaid üle Eesti.
Toimunud noortevaldkonna tunnustussündmus oli järjekorras
neljateistkümnes. Sündmusega
seisavad HTM ja ENTK selle eest,
et noorsootöösse ja noorte heaks
panustajaid märgataks.
Projektlaager TAIP toimus
Mustvee vallas 2019. aastal
esimest korda ja see tõi Voore
Aktiviseerimiskeskusesse kokku
30 noort üle kogu valla. Tegemist oli kakskeelse laagriga,
mis keskendus ennetustööle,
kaasates tegevustesse Mustvee
päästekomando, veebikonstaab-

li, abipolitseiniku, Punase Risti,
muusikaterapeudi, töötukassa ja
mitmeid teisi organisatsioone.
Projektlaagri mõte tekkis sellest,
et ühinenud valla noored ja
noortejuhid ei olnud omavahel
tutvunud ja koostööd teinud
ning laager näis selleks suurepärane viis. Projektlaager TAIP on
olulise tähtsusega eelkõige kohalikule kogukonnale omavahelise koostöö arendamiseks. Suur
aitäh, kasvatajad Kadri, Kaidi,
Kertu, Triinu, Jelena, Nadežda,
Anneli ja kõik koostööpartnerid!
Tulevikus hakkab laager igal
aastal valla erinevas piirkonnas
toimuma ja juba augustis ootame
valla 7–11-aastaseid noori Mustvees toimuvasse laagrisse.
Laidi Grauen,
MVN juhataja

24 февраля нашему государству исполняется102 года. В качестве государства мы не слишком стары, а наша волость еще
моложе, в прошлом году ей исполнилось два года.
Безусловно нельзя утверждать, что новая волость и ее учреждения работают в полную
силу, и всё действует безупречно. Время от времени, к сожалению, слышны мнения, будто
такое объединение было не лучшей идеей, что раньше вроде
справлялись лучше, и кто кому
в результате объединения всетаки остался должен.
Я уверен, что договор об объединении был добросовестно
составлен и всеми сторонами
подписан в уверенности, что
вместе объединяющиеся будут
сильнее и смогут оказывать своим жителям более качественные
услуги. Хочу призвать всех тех,
на кого на самом высоком уровне возложена ответственность
за благосостояние и развитие
волости, еще больше общаться
друг с другом, учитывать желания и потребности друг друга и
учитывать долгосрочную перспективу развития волости как
целого.
Одновременно мы можем
вместе многому радоваться. Мы
радуемся премиям за «дело жизни», которыми были награждены Ээнок Хаамер и Яан Рахукюла

от Йыгеваской экспертной группы Капитала культуры Эстонии. Анника Орас в прошлом
году получила звание «Мать
года Йыгеваского уезда». Осенью были награждены многие
предприниматели и деятельные
некоммерческие организации.
Большую работу по изучению и
ознакомлению с жизнью и творчеством родившегося в нашей
волости иконописца Пимена
Софронова провело Общества
русской культуры Причудья.
На форуме развития Причудья,
хвалили и Муствеэскую волость
в целом, и многих наших жителей, внесших вклад в развитие
всего Причудья. Агнета Пукк из
нашей волости вместе со своим
партнером завоевала свой первый титул чемпионки Эстонии
по европейским танцам и несколько медалей на зарубежных
турнирах. Радует много призовых мест наших учащихся на
предметных олимпиадах.
Волости Муствеэ есть, чему
радоваться и чем гордиться!
В заключение от всей души
поздравляю вас с Днем независимости Эстонской Республики
и надеюсь, что в следующем году
мы будем отмечать эту знаменательную дату более сплоченными, увлеченными и мудрыми.
Мярт Крафт,
волостной старейшина

2

Nr 2 (23) Veebruar 2020

Mustvee Valla TEATAJA

Maamaksuinfo
Mustvee vallas on 2020. aastal
ühtseks maamaksumääraks 2,5%
ning haritava maa ja loodusliku
rohumaa maamaksumääraks
2,0% maa maksustamishinnast
aastas. Maamaksusoodustusi
pensionäridele ja represseeritutele ette nähtud ei ole, kuid
jätkuvalt on maamaksust vabastatud kodualune maa.
Hiljemalt 15. veebruariks
saadab maksu- ja tolliamet laiali
maamaksuteated. isikutele, kelle
e-posti aadress on maksu- ja
tolliametile teada, saadetakse
informatsioon maksuteate emaksuametis kättesaadavaks
muutumise kohta e-posti aad-

ressile. Kui maksu- ja tolliametil
maksumaksja e-posti aadress
puudub, kuid on teada mobiiltelefoni number, siis saadetakse
info maamaksuteate kohta SMSiga mobiilinumbrile. Juhul, kui
mõlemad eelnimetatud kontaktid maksu- ja tolliametil puuduvad, saadetakse maksuteade
välja paberil.
Soovi korral saab paberil maksuteadet küsida nii maksu- ja
tolliametist (telefonil 880 0811
või e-posti aadressil eraklient@
emta.ee) kui ka Mustvee vallavalitsuse majandusosakonnast
(narva tn 16, Mustvee, tel 506
8432).

Teade detailplaneeringu algatamise kohta
Mustvee vallavalitsus teatab, et Mustvee vallavolikogu 29.01.2020 otsusega nr 14 algatati Mustvee vallas
Kükita külas Tartu mnt 62c katastriüksuse detailplaneering.
detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Mustvee
vallas Kükita külas Tartu mnt 62c katastriüksuse (katastritunnus
65701:001:0006, kinnistusregistriosa nr 1573635, pindala 5692
m2, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) maakasutuse sihtotstarvet elamu- ja ärimaaks ning määrata ehitusõigus uute hoonete ehitamiseks ja vajadusel olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks.
Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale,
juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega
varustamisele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5692 m2.
detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni
põhjal täiendavate uuringute vajadus puudub. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse
väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse,
ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Teade detailplaneeringu kehtestamise kohta
Mustvee vallavalitsus teatab, et 05.12.2019 korraldusega nr 729
võttis Mustvee vallavalitsus Silvana katastriüksuse detailplaneeringu vastu ja suunas selle avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek
toimus 30.12.2019–12.01.2020 k.a Mustvee vallavalitsuse majandusosakonnas.
Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi ei esitatud. Tulenevalt planeerimisseaduse § 136 lõikest 2
ei ole avaliku arutelu korraldamine sel juhul nõutav.
Mustvee vallavalitsuse 23.01.2020 korraldusega nr 69 kehtestati
Mustvee vallas Koseveski külas asuva Silvana katastriüksuse (registriosa nr 1724135, katastritunnus 71302:001:0034, sihtotstarve
elamumaa, üldpindala 14900 m²) detailplaneering.
Planeeringualaks on Koseveski külas Silvana katastriüksus. Planeeringuala suurus on ca 14900 m². detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on Silvana katastriüksusele ehitusõiguse määramine
üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Juurdepääs kinnistule
on planeeritud olemasolevalt teelt ning parkimine on lahendatud
krundisiseselt. detailplaneering on kooskõlas kehtiva Saare valla
üldplaneeringuga.
Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasolevatele kinnistutele
üksikelamu ja abihoonete sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Planeeringuga kavandatavate ehitiste
püstitamine ümbritsevat maastiku ning väljakujunenud asustusstruktuuri märkimisväärselt ei muuda. Planeeringu elluviimisel
paraneb planeeritava maa-ala ja selle ümbruse välisilme. Samuti
ei kahjusta planeeringuga kavandatav tegevus kultuuripärandit,
inimese tervist ning heaolu ega vara.
Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Mustvee valla kodulehel
(https://mustveevald.kovtp.ee/) või Mustvee vallavalitsuse majandusosakonnas (narva tn 16, Mustvee).

25. märtsil alates kell 10
AVINURME
KULTUURIKESKUSES
Etteregistreerimine
tel 5323 2454

Mustvee Valla Teataja
ilmub 2020. aastal üks kord kuus 13.02; 12.03; 09.04; 14.05;
11.06; 13.08; 10.09; 08.10; 12.11; 10.12 (välja arvatud juuli)
koos ajalehega Vooremaa.
info Krista Pint, e-post: krista.pint@mustvee.ee

Vallaelanike kaasamisest valla juhtimises
Euroopa kohalike omavalitsuste harta (EKOH, inglise
keeles European Charter of
Local Government) rõhutab
kogukonna tähtsust kohaliku
elu korraldamisel. nimelt sätestab harta põhimõtte, mille
kohaselt muudatusi kohalike
omavalitsuse võimupiirides ei
tehta piirkonna elanikkonnaga
(kogukonnaga) läbi arutamata,
seda isegi rahvahääletuse teel
kui seadusandluses on selline
võimalus ette nähtud (EKOH art
5). isegi õiguskantsler pr Ülle
Madise on avaldanud arvamust,
et kaaluda tuleks põhiseaduse
muudatust, mille kohaselt tugevneks kohaliku kogukonna õigus
kujundada oma avalikku ruumi
ja otsustada kogukonna asju.
Vallaelanike kaasamise kohaliku omavalitsuse ehk siis valla
tegevuspoliitika väljatöötamisse
ja otsustusprotsessidesse võib jagada oma põhiolemuselt kaheks,
millest esimene on kaasamine
arengukava koostamisse ehk
kogukonnapõhine areng ja teine
kaasav eelarve. need kaasatuse
vormid on erineva olemusega,
kuid võimaldavad elanikke kaasata valla arengu planeerimise
ja eelarvestamise ametlikesse
protsessidesse avaliku halduse
valdkondades, mida tavapäraselt teevad volikogu liikmed ja
vallaametnikud.
Esiteks kogukonnapõhisel
tagatakse kogukonna liikmetele
võrdne juurdepääs aruteludele

ja läbirääkimistele, seda saab
rakendada nii valla enda kui ka
riiklike vahendite kasutamise
programmides ja projektides.
Teiseks Eestis omavalitsustes
leviv 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 nagu otsustamise fookuses
on kindel osa eelarve jaotamisest; eelarvet rakendatakse valla
tasandil; kaasava eelarve protsessi korratakse mitmel aastal,
see ei ole üheaastane projekt;
protsessi käigus toimuvad avalikud arutelud; vallal on kohustus
aru anda teostamisest.
Elanikkonna kaasamise kahe
vormi võrdlusel võib asuda
seisukohale, et mõlemad viisid
aitavad valla elanike mõjuvõimu
suurendada ressursside jaotamise arutelu protsessis. Elanike
suurema kaasamise suunda
võib vaadelda kui uuema poliitilise institutsiooni tekkimist:
võimalus on osaleda ka nendel
elanikel kohaliku elu küsimuste
lahendamisel, keda ei valitud
valla volikokku.
Lisaks eespool nimetatud kaasava eelarve paindlikkusele ei
tohiks elanikkonna kaasamisel
unustada tehnoloogia pakutavaid võimalusi. Tehnoloogia
võimaluste kasutamine annab
vahendi elanikkonda kaasata

ilma suuremate aja- ja rahalise
ressursi kadudeta. Elanikkonna
kaasamine interneti vahendusel
võimaldab kiiremat seisukohtade väljaselgitamist, mida võib
nimetada elanikkonna kaasamise digitaalseks ümberkujundamiseks. näiteks toimunud
rahvahääletus Torma piirkonna
jäämisel Jõgeva valla koosseisu
või ühinemisel Mustvee vallaga.
Elanike digitaalse kaasamise
toodete kujundamine ja elanikkonna tehnoloogia kasutamise
harjumus toob kaasa valla enda
asjaajamise tehnoloogiasse investeerimise vajaduse. Mustvee
vallas kasutusel olev VOLiS võiks
olla üheks võimaluseks.
Kaasav eelarve võiks olla ka
tegevuspõhine eelarve kohalike
küsimuste lahendamisel. Tegevuspõhine eelarve on elanikkonna kaasamise abivahendiks
järgmistel põhjustel (rahandusministeerium).
1. Kui riiklikul tasemel keskendutakse eelarve kulude seostamisele strateegiliste eesmärkide
ja arengukavadega, siis näiteks
kohaliku elu küsimustes võimaldaks kogukonnal hinnata, millistel eesmärkidel ja kui palju vald
peaks küsimuse lahendamiseks
näiteks kehtestatavat kohalikku
maksu kulutama.
2. Kohaliku maksu lõppeesmärgi püstitamisel tegevuspõhise eelarve kaudu näidatakse, kui
palju vald panustab muudest vahenditest ja kui palju kohalikust

maksust püstitatud eesmärgi
saavutamisse.
3. Tegevuspõhine kulude juhtimine võimaldab senisest märksa
täpsemini hinnata eri teenuste ja
programmide maksumust.
4. informatsioon teenuste ja
programmide tegeliku maksumuse kohta võimaldab teha läbimõeldumaid juhtimisotsuseid.
Kokkuvõtvalt vallaelanike
koosolekud ja kogukonnakogu valimine on palju suurema
tähendusega, kui seda praegu
vallavalitsuses käsitletakse.
Elanikkonna kaasamine ei
pea alati olema kogukonnakogu
kaudu füüsiline, vaid võib olla
ka digitaliseeritud, mis hoiab
kokku kaasamismenetluse aega
ja kulusid. Vallas kujunevat aktiivset elanikkonna ühendust või
kogukonnakogu võiks määratleda valla piirkonna partnerina
ning elanike osalemine kohalike
küsimuste lahendamisel loob
paremad alused tänapäevaseks
suhtlusvormiks vallavolikogu,
vallavalitsuse ja elanike vahel.
(märkus: artikkel on kirjutatud
U. Tross magistritöö „ Kohalike
maksude kasutamisvõimaluste
suurendamine Eestis“ alusel,
vt https://dspace.ut.ee/ handle/10062/64547? show=full)
URMAS TROSS,
Mustvee vallavolikogu
arengu- ja
eelarvekomisjoni
esimees

О вовлечении волостных жителей
в управление волостью
Европейская хартия местных
самоуправлений (EKOH, от английского European Charter of
Local Government) подчеркивает
значение сообщества в организации жизни на местах. Хартия
устанавливает принцип, по которому изменения во властных
границах местного самоуправления не производятся без обсуждений с населением региона
(сообществом), вплоть до народного голосования, если законодательством такая возможность предусмотрена (EKOH, ст.
5). Даже канцлер юстиции Юлле
Мадисе высказывала мнение,
что стоило бы взвесить изменение конституции, по которому
усилилось бы право местного
сообщества на формирование
своего публичного пространства и принятие решений по
местным делам.
Вовлечение волостных жителей в местное самоуправление,
то есть в разработку политики
деятельности волости и процессы принятия решений, по своей
сути, можно разделить на две
части: 1) привлечение к разработке программы развития, т.е.
развитие на базе сообщества и
2) инклюзивный бюджет. Суть
данных форм вовлечения различается, но они позволяют привлекать жителей к официальным процессам планирования
развития волости и бюджетирования сфер муниципального
управления, чем обычно занимаются члены волостного совета и волостные чиновники.
Во-первых, при базировании
не сообществе его членам обеспечивается равный доступ к
обсуждениям и переговорам,
такой подход можно применять

в программах и проектах с использованием как волостных,
так и государственных средств.
Во-вторых, распространяющееся в местных самоуправлениях
Эстонии вовлечение жителей в
форме инклюзивного бюджета
также связано с использованием
публичных средств, но жителей
привлекают к обсуждениям использования волостных средств
и экономии расходов. По инклюзивному бюджету можно
выделить пять критериев: в
центре обсуждения – определенная доля от распределения
бюджета; бюджет используется
на волостном уровне, процесс
инклюзивного бюджета проводится несколько лет подряд, это
не проект одного года; в ходе
процесса проходят публичные
обсуждения, волость обязана
отчитываться о претворении в
жизнь.
При сравнении двух форм вовлечения жителей можно придерживаться точки зрения, что
оба способа помогают повысить
степень влияния жителей волости на процесс обсуждения
распределения ресурсов. Тенденцию большего вовлечения
жителей можно рассматривать
как возникновение нового политического института: возможность принимать участие
в решении местных вопросов
возникает также у тех жителей,
которых в волостной совет не
выбрали.
Кроме вышеуказанной гибкости инклюзивного бюджета,
при вовлечении населения не
следовало бы забывать о возможностях, предлагаемых технологиями.
Использование
технологических возможностей

предоставляет средство вовлечения жителей без существенных потерь времени и средств.
Вовлечение сообщества через
Интернет дает возможность
быстрее узнать мнение, и это
можно назвать цифровым преображением вовлечения населения. Например, прошедшее
народное голосование района
Торма по вопросу: остаться в составе волости Йыгева или объединиться с волостью Муствеэ.
Формирование цифровых продуктов вовлечения жителей и
привычка местных жителей использовать технологию влечет
для самой волости за собой потребность во вложении средств
в технологию делопроизводства.
Используемая в Муствеэской
волости инфосистема VOLIS
могла бы быть одной из возможностей.
Инклюзивный бюджет мог бы
быть бюджетом, основанным на
действиях для решения местных
вопросов. Такой бюджет является вспомогательным средством
вовлечения населения по следующим причинам (Министерство финансов):
1.
Если на государственном уровне сосредотачиваются
на увязывании затрат со стратегическими целями и программами развития, то, например, в вопросах жизни на местах местное
сообщество могло бы оценить,
на какие цели и сколько волость
должна бы на решение вопроса
использовать, например, вводимый местный налог.
2.
При определении конечной цели местного налога
посредством бюджета на базе
деятельности
указывается,
сколько в достижение постав-

ленной цели волость вкладывает за счет других средств, а
сколько – за счет местного налога.
3.
Управление затратами
на базе деятельности позволяет
намного более четко оценивать
стоимость различных услуг и
программ.
4.
Информация о фактической стоимости услуг и программ позволяет принимать
более продуманные управленческие решения.
В заключение, собрание волостных жителей и выборы общинного совета имеют намного
более важное значение, чем оно
сейчас рассматривается волостной управой. Вовлечение сообщества не всегда должно быть
физическим, оно может быть и
цифровым, что экономит время
и деньги на производство вовлечения. Возникающее в волости
объединение активных жителей
или общинный совет можно
бы рассматривать как районного партнера волости, а участие
жителей в решении местных вопросов создает более благоприятные основы для современной
формы общения между волостным советом, волостной управой и жителями.
(Примечание: статья написана
на
основе
магистерской работы У. Тросса
«Увеличение возможностей использования местных налогов в
Эстонии», см. https://dspace.ut.ee/
handle/10062/64547?show=full)
УРМАС ТРОСС,
волостной совет Муствеэ
председатель комиссии по
развитию и бюджету
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Miks on vaja haridusvõrgu korrastamisega tegeleda?

Hajaasustuse programm 2020

Haridusvõrgu ümberkorraldamise vajadus tuleneb eelkõige Mustvee valla arengukava
eesmärkidest ja õpilaste arvu
vähenemisest viimase 15 aasta
jooksul. Õpilaste arv valla koolides on oluliselt langenud, vähenenud poole võrra. Kui 2005/06.
õppeaastal õppis valla koolides
909 õpilast, siis 2019/20. õppeaastal 452 õpilast. Langus
jätkub. Me peame sellega arvestama.
Teine oluline probleem Mustvee valla haridusvõrgus on klassikomplektide rohkus nii väikese
õpilaste arvu juures ja sellega
otseselt seotud vajadus õpetaja
ametikohtade järele.
Lähtudes Avinurme valla,
Kasepää valla, Lohusuu valla,
Saare valla ja Mustvee linna
ühinemislepingust, OÜ Geomedia 2017. aastal koostatud
ühinenud omavalitsuste haridusvaldkonna olukorra analüüsi
lõpparuandest, 29.03.2019 seminari „Mustvee valla haridusvõrgu

Mustvee vald jätkab hajaasustuse programmis osalemist. Taotluste vastuvõtt algab 17. veebruaril
Taotluste esitamise tähtaeg on 17. aprill 2020.

analüüs“ materjalidest, Mustvee
valla 2018–2030 arengukavast,
statistilistest prognoosidest, uuringutest, küsitlusest, kaasatud
eksperdi Kalle Küttise arvamusest ja hetkeolukorrast, täpsustas
Mustvee vallavalitsuse ajutine
hariduskomisjon 2019 aasta
sügisel tegevused valla arengukavas seatud haridusvaldkonna
eesmärkide saavutamiseks ja andis soovitused hariduskorralduse
mudeli jaoks. Arvestades laste ja
õpilaste arvu muutust ning valla
rahalisi võimalusi.
Mustvee valla haridusvõrgu
kujundamisel oleme aluseks
võtnud ka Eesti elukestva õppe
strateegia 2020. Strateegias
märgitakse, et tänane gümnaasiumivõrk ei arvesta õppijate
arvu suurt vähenemist, väikesed
gümnaasiumid ei suuda pakkuda
mitmekesiseid ning kvaliteetseid
õpivõimalusi. Eesmärgina tuuakse välja kvaliteetse ja valikuterohke gümnaasiumihariduse võimaluste loomise igas maakonnas

ning kvaliteetse kodulähedase
põhihariduse tagamise. Gümnaasiumid on reeglina põhikoolidest lahutatud ja kuuluvad riigi
haldusalasse. Kutseõppeasutuste
ja gümnaasiumide võrku arendatakse terviklikult. Vajaliku
tegevusena tuuakse välja riigi ja
kohalike omavalitsuste koostöö
gümnaasiumivõrgu korrastamisel ning see, et töötatakse välja
ning rakendatakse rahastamismudel, mis tagab juurdepääsu
kvaliteetsele kodulähedasele
põhikoolile ning mitmeid valikuvõimalusi pakkuvale kodumaakonnas asuvale gümnaasiumile.
Ühinemislepingu kohaselt
olemasolev lasteaia- ja koolivõrk
üldjuhul säilitatakse. Ühinemisleping kehtib vallavolikogu
valimistulemuste väljakuulutamise päevast järgmiste korraliste
kohalike omavalitsuste valimiste
tulemuste väljakuulutamiseni.
Lepingut saab vajadusel muuta
vallavolikogu koosseisu 2/3
häälteenamusega.

Arengukavas on eesmärgina
sõnastatud kaasaegse õpikeskkonnaga korrastatud haridusvõrgu olemasolu ja tegevusena
märgitud haridusvõrgu korrastamine. Sellega me praegu tegelemegi. Toimuvad avalikud
arutelud, tehakse ettepanekuid.
PGS § 80 lõike 1 alusel edastati
peale eelnõu esimest lugemist
volikogus (toimus 29.01.2020)
otsuse eelnõu koos seletuskirjaga
Mustvee kooli, Peipsi gümnaasiumi, Avinurme gümnaasiumi,
Lohusuu kooli, Voore põhikooli
hoolekogule ja õpilasesindusele arvamuse andmiseks ning
Mustvee lasteaia ja Avinurme
lasteaia Naerulind hoolekogule
arvamuse andmiseks. Arvamuste
avaldamise tähtajaks määratati
28.02.2020. Eelnõuga saab tutvuda Mustvee valla kodulehel https://mustveevald.kovtp.ee/info.
Raivo Vadi,
haridus- ja noorsootöö nõunik

Почему нужно заниматься
упорядочением образовательной сети?
Потребность в реорганизации образовательной сети, в
первую очередь, вытекает из
целей программы развития
Муствеэской волости и уменьшения численности учащихся
в течение последних 15 лет. Количество учащихся в волостных
школах существенно снизилось,
– по меньшей мере, наполовину.
Если в 2005/2006 учебном году
в школах волости училось 909
учеников, то в 2019/2020 учебном году 452 ученика. Спад продолжается, мы должны с этим
считаться.
Вторая важная проблема в
образовательной сети волости
Муствеэ – обилие классных комплектов при столь маленьком
количестве учеников и связанная с этим потребность в должностных местах учителей.
Исходя из договора об объединении волостей Авинурме,
Касепяэ, Лохусуу, Сааре и города Муствеэ, составленного OÜ Geomedia в 2017 году
окончательного отчета о положении в сфере образования
объединившихся местных самоуправлений, материалов семинара 29.03.2019 г. «Анализ
образовательной сети волости

Муствеэ», программы развития
волости Муствеэ на 2018-2030
гг., статистических прогнозов,
исследований, опросов, мнения
привлеченного эксперта Калле
Кюттиса и состояния на данный
момент, временная комиссия по
образованию волостной управы
Муствеэ осенью 2019 года уточнила план деятельности в целях
выполнения задач, поставленных перед сферой образования
в волостной программе, и представила рекомендации для образовательной модели, учитывающей изменение количества
детей и учащихся, а также финансовые возможности волости.
При формировании образовательной сети волости Муствеэ
мы исходим из Эстонской стратегии обучения на протяжении
всей жизни 2020. В стратегии отмечается, что сегодняшняя сеть
гимназий не учитывает большое
снижение количества учащихся,
маленькие гимназии не в состоянии предлагать разнообразные
и качественные возможности
обучения. В качестве цели называется создание в каждом уезде
возможностей для качественного и богатого на выбор гимназического образования и обеспе-

чение качественного основного
образования недалеко от дома.
Гимназии от основных школ, как
правило, отделены и относятся
к государственной сфере управления. Сеть профессиональных
учебных заведений и гимназий
развивается как единое целое. В
качестве необходимости отмечается сотрудничество государства и местных самоуправлений
в упорядочении сети гимназий
и то, что разрабатывается и
внедряется модель финансирования, обеспечивающая доступность качественного основного
образования вблизи дома, а
также расположенной в родном
уезде гимназии, предлагающей
несколько возможностей на выбор.
По договору об объединении
существующая сеть детских садов и школ, большей частью,
сохраняется. Договор об объединении действует со дня объявления результатов выборов в
волостной совет до дня объявления результатов следующих
очередных выборов в местные
самоуправления. При необходимости договор можно изменить
2/3 голосов волостного совета.
В программе развития в ка-

честве цели сформулировано
наличие упорядоченной образовательной сети с современной
учебной средой, а в качестве
действия – упорядочение образовательной сети. Именно этим
мы сейчас и занимаемся. Происходят публичные обсуждения,
выдвигаются предложения.
На основании части 1 ст. 80
Закона об основной школе и
гимназии, после первого прочтения проекта в волостном
совете (состоялось 29.01.2020
г.) проект решения с пояснительной запиской был для
представления мнения передан
попечительским советам и ученическим представительствам
школы Муствеэ, Пейпсиской
гимназии, школы Лохусуу, Основной школы Вооре, а также
попечительским советам Детского сада Муствеэ и Детского
сада Авинурме. Срок представления мнений – 28.02.2020 г. С
проектом можно ознакомиться
на домашней странице волости
Муствеэ:
https://mustveevald.
kovtp.ee/info.
Райво Вади,
советник по образованию и
работе с молодежью

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust
saab taotleda veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2020 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust
taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.
Maksimaalne toetus programmist on 6 500 eurot ühe majapidamise
kohta. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33%.
Taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada Mustvee vallavalitsusele või teenuskeskusesse hiljemalt 17. aprilliks 2020.
Täiendavat informatsiooni ja abi taotluse koostamisel
annavad:
• Aive Tamm - Mustvee vallamaja (Tartu tn 28), tel 5309 0915,
e-post: aive.tamm@mustvee.ee
• Pille Lapin - Mustvee Vallavamaja (Narva mnt 16), tel 506 8432,
e-post: pille.lapin@mustvee.ee
• Merle Kruus - Saare teenuskeskus, tel 522 8474,
e-post: merle.kruus@mustvee.ee
• Imbi Kaarama - Avinurme teenuskeskus, tel 529 8874,
e-post: imbi.kaarama@mustvee.ee
• Jana Iort (ehitusküsimused) – Mustvee vallamaja (Narva mnt 16),
tel 5199 6520, e-post: jana.iort@mustvee.ee
Taotlemise täpsemad tingimused ja abimaterjal RTK kodulehel.

Программа рассредоточенного
поселения 2020 г.

Волость Муствеэ продолжает участвовать в программе рассредоточенного поселения. Прием ходатайств начинается 17 февраля.
Срок представления ходатайств до 17 апреля 2020 г.
Цель программы состоит в обеспечении хороших условий проживания семьям, живущим в районах рассредоточенного поселения, и,
посредством этого, в поддержании стабильного количества жителей
в сельских районах с рассредоточенным поселением. Ходатайство
можно представлять на сооружение систем водоснабжения и канализации, подъездных путей и автономных систем электроснабжения.
О субсидии могут ходатайствовать физические лица, которые по
данным Регистра народонаселения не позже чем с 01.01.2020 г. и до
окончания договора о поддержке постоянно проживают в хозяйстве,
ходатайствующем о субсидии.
Максимальная сумма субсидии по программе – 6 500 евро на одно
хозяйство. Самофинансирование ходатая должно составлять не
менее 33%.
Ходатайства с дополнительной документацией следует представить
в волостную управу Муствеэ или Центр услуг не позднее 17 апреля
2020 г.
Дополнительную информацию представляют и помощь в оформлении ходатайства оказывают:
• Айве Тамм – волостной дом Муствеэ (ул. Тарту 28), тел.: 5309 0915,
э-почта: aive.tamm@mustvee.ee
• Пилле Лапин - волостной дом Муствеэ (Нарва мнт. 16),
тел.: 506 8432, э-почта: pille.lapin@mustvee.ee
• Мерле Круус – Центр услуг Сааре, тел.: 776 2031, 522 8474
э-почта: merle.kruus@mustvee.ee
• Имби Каарама – Центр услуг Авинурме, тел.: tel: 529 8874,
э-почта: imbi.kaarama@mustvee.ee
• Яна Йорт (вопросы по строительству) – волостной дом Муствеэ
(Нарва мнт. 16), тел.: 5199 6520, э-почта: jana.iort@mustvee.ee
Более точные условия представления ходатайств и вспомогательные
материалы на сайте RTK
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Noortekeskuse
mõju hindamine

Veebruaris alustavad kaheksa kohalikku omavalitsust
Eesti Noorsootöötajate Kogu,
Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühenduse ja Eesti Noorsootöö
Keskuse toel noorsootöö mõju
hindamisega noortekeskustes.
Ressursside kokkuhoidmiseks
ja uute koostööprojektide väljatöötamiseks teeb Mustvee vald
koostööd Toila ja Alutaguse
valla noortekeskustega. Projekti
raames kogutakse ja analüüsitakse kohaliku omavalitsuse
noortetubades 14–20-aastaste
noorte endi räägitavaid lugusid
sellest, kuidas on noortekeskuse
tegevustes osalemine nende elu
mõjutanud. Projekt aitab noortel harjuda enesereflektsiooniga, noortekeskustel parendada
oma tööd ning sidusrühmadel
mõista noortekeskuse väärtust
ühiskonnas.
Laidi Grauen,
MVN juhataja

Lohusuu noortetoa
tegemistest
10. jaanuaril toimus Raja
Vabaajakeskuses Mustvee valla
noortekeskuse esimene sünnipäev, kus iga noortetuba sai
tänada koostööpartnereid, oma
väga tublisid noori ja ka ringijuhendajaid. Ka minul oli au seda
teha. Tahaksingi nad veel kord
ära mainida, sest tegelikult on
sedagi veel vähe.
Mina ei saa rääkida noorsootööst ja kiitmisest viimase aasta
jooksul, meil Lohusuus on aktiivselt noortega tegeletud aastast
1998. Mitte küll noortekeskuse
või noortetoa nime all ja oluline
ei olegi nimi, pigem on oluline
see, et noortega on tegeletud
järjepidevalt olenemata ajast,
rahast ja poliitikast.
Meie noorte kõige suurem
eestvedaja ja tugitala on vaieldamatult Piret Tomson kes oli
1998. astal algataja ja on noortega tegemisi elus hoidnud siiani.
Me ikka naerame et Piret on
meie kõigi ema.
2003. aastal sai Lohusuu tänukirja parima maakonna projekti
tiitli, Ida-Viru maakonna ANK
konkursil osalemise eest.
Piret võib sellest muidugi lõputult rääkida ja tegelikult oleme
me kohapeal väga tänulikud, et
ta meil olemas on nii nõu kui ka
jõuga. Ma arvan et me ei suudaks
teda kunagi piisavalt ära tänada.
Kui külla tulete, saate näha albumeid sellest ajast.
Meie noored ei õpi reaalseid
oskusi mitte ainult kodus või
koolis, vaid ka väljaspool seda
aega. Selleks peame meie neile
turvalise keskkonna looma.
Üks väga oluline osa on sellest
noorsootöö ja noortetoad, kus
nad saavad oma mõtted ja ideed
vabaks lasta ja nii mõnigi kord
oma tunded.
Tihtipeale teeme noortetoas
rohkem kui meie pädevuses.
Kui tarvis, teeme koos noortega
õppimisi järgmiseks päevaks,
kui keegi kukub, lapime kokku,
kui nutavad, kuulame ära ja
lohutame. Kui tulevad hullude
ideedega, aitame neid realiseerida ja kui nad tahavad lihtsalt
olla siis tuleb lasta ka seda teha.
Ilma noorteta ei oleks meid
ja ilma koostööpartneriteta ei
saaks me meie enda noortele nii
paljugi pakkuda.
Kaidi Forostovets,
Lohusuu noortetuba

Korralagedus Avinurmes Aldari poe taga
ehk pakendikonteiner ei ole prügikast
Avinurmes Aldari poe taga
parklas on terve rivi pakendikonteinereid: viis rohelist värvi
nn kellukest ja neli kollast kasti.
Kuigi viimased võivad eemalt
vaadates prügikasti moodi välja
näha, on tegemist pakendikonteineritega, mille peal olev
märgistus peaks igale kirjaoskajale inimesele arusaadav olema. Paraku leidub meie hulgas
inimesi, kes need pakendite
jaoks mõeldud konteinerid oma
olme- ja ehitusjäätmeid täis topivad. Lihtsalt, nahaalselt ja kõigi
teiste arvelt.
Nii nagu enda järelt koristamist õpetatakse lastele juba
maast madalast, kehtib Eestis
põhimõte, et saastaja maksab.
Ehk teisisõnu: kui oled võtnud
vaevaks endale midagi koju
tassida, siis võta vaevaks sellest
kõigest ka omaenda kulu ja
kirjadega vabaneda. Suured avalikud prügikastid on juba ammu
minevik. Nii ei ole Mustvee vallas
mitte ühtegi avalikku prügikasti,
kuhu kõik soovijad võiksid oma
koduse prügi kokku tassida. Selliseid prügikaste ei ole ka kuhugi
kavandatud.
Kõik meie valla territooriumile
paigutatud pakendikonteinerid
(45 tk) kuuluvad taaskasutusorganisatsioonidele, kelle
ülesandeks on tegeleda pakendite kogumise, sorteerimise ja
taaskasutusse suunamisega.
Neid konteinereid tühjendatakse
üks kord kuus ja seda tehakse
tasuta, kui need konteinerid
sisaldavad pakendeid. Juhul, kui
pakendikonteinerist avastatakse
muid jäätmeid (olmejäätmeid,
ehitusprahti vms), siis jäetakse
see konteiner tühjendamata

ja sobimatute jäätmete äraveo
peab tellima vallavalitsus. Pildil
oleva kollase konteineri ühekordne tühjendamine viib valla
rahakotist ligemale 80 eurot. Ja
siis me küsime, et kuhu meie
kohalik omavalitsus raha paneb,
või et miks meil kusagil midagi
tegemata jäetakse... Me kõik
armastame mugavust. Aga nii
palju vastutustunnet ja austust
teiste inimeste vastu võiks meil
siiski olla, et me ei tekitaks oma
käitumisega teistele probleeme
ega rikuks ära teiste tehtud tööd,
sest pakendikonteinerisse suvalise rämpsu loopimisega saavad
rikutud ka sinna kogutud puhtad
pakendid.
Kuna meie valla pakendikonteinerid sisaldavad aeg-ajalt
päris uskumatuid asju, siis ei
ole vast liigne meelde tuletada,
mille jaoks pakendikonteinerid
mõeldud on. Pakend on mistahes
materjalist toode, mis ümbritseb
ja kaitseb ostetavat kaupa – nii
nagu šampoonipudel ümbritseb
šampooni, konservikarp konservi, kilepakend leiva ümber leiba,
piimapakend piima, kommikarp
komme jne. Pakendijäätmed on

väärtuslik tooraine, millest saab
valmistada uusi tooteid: uusi
pakendeid, fliisjakke, spordisärke, vaipu, aiamööblit jms. Kuna
kartulisalatist, jogurtist ja purgisupist selliseid asju toota ei saa,
siis tuleb pakendikonteinerisse
panna pakendid, mis on tühjad ja
puhtad. Kui pakend on määrdunud ja selle puhastamine tülikas
või keeruline (nt hapukoore- või
heeringapakend), siis tuleb selline pakend panna prügikasti.
Kindlasti ei tohi määrdunud ja
haisvat pakendit viia pakendikonteinerisse, kus see sinna kogutud puhta materjali ära rikub.
Selleks, et pakendikonteinerisse rohkem pakendeid mahuks,
on soovitav need enne konteinerisse panemist kokku pressida.
Arvestades, et pakendikonteinerite sisu läheb sorteerimisele,
peaks pakendid konteinerisse
panema kas läbipaistvas kotis
või lahtiselt, et sorteerimisjaamas oleks kohe näha, millega
tegu. Mustades kilekottides
ja läbipaistmatust materjalist
poekottides on kokkuleppeliselt
olmejäätmed ja selliseid kotte
sorteerijate turvalisuse huvides

ei avata.
Kuigi läbipaistvast klaasist
esemed tunduvad kõik ühetaolistena, võib klaas oma koostiselt
olla väga erinev materjal. Pakendikonteineritesse kogutakse
ainult klaasist pudeleid ja purke.
Kõik ülejäänud klaasist esemed
(aknaklaas, kasvuhooneklaas,
peegliklaas, autoklaas, lambipirnid, klaasvaasid, -kannud, -potid
jms) on teistsuguse koostisega ja
need tuleb viia Torma prügilasse
või anda olmejäätmetena üle
Ragn-Sellsile. Kuna erinevate
materjalide kokkusegamine tekitab klaasi hilisemal ümbertöötlemisel probleeme, siis ei tohi
selliseid esemeid mingil juhul
toppida pakendikonteineritesse.
Vetsupott ei ole pakend. Samuti ei kuulu pakendite hulka
kontoritool, juppideks lammutatud kohvimasin või külmkapp,
päevavalguslambi torud, klaasvill, katkised eterniiditahvlid
jne. Kogu selline kraam tuleb
Mustvee valla elanikel viia Torma prügilasse.
Kui vahel kurdetakse, et pakendikonteinerid on lukus ja neil
on pakendite jaoks nii ebamuTorma prügila on
Mustvee valla
piirkondlik jäätmejaam.
Prügila on avatud
E–R 9–18, L 9–16, P
ja riigipühadel suletud.

gavalt väikesed augud, siis kogu
eelneva jutu põhjal ei ole selle
põhjust raske aimata: see on nii
ainuüksi nende inimeste pärast,
kes arvavad, et pakendikonteiner
on prügikast. Pakendikonteinerid võiksid vabalt olla lahtiste
kaantega, aga nagu mõnede
meie valla elanike käitumisest
nähtub, ei suuda me täna veel tagada seda, et pakendikonteineritesse jõuaksid puhtad pakendid.
Sellegipoolest plaanime 2020.
aasta jooksul mõned lahtiste
kaantega pakendikonteinereid
valla eri osadesse paigutada,
kuid olgu kohe öeldud, et avatuks jäävad nende konteinerite
kaaned ainult selle ajani, mil
sealt pakendijäätmete asemel
muid jäätmeid leitakse. Sellepärast, kallid inimesed, lugege
alati konteinerite pealt, mida
neisse kogutakse, ja ärge pange
pakendikonteineritesse asju, mis
sinna ei kuulu.
Lõpetuseks tahaksin tänada
kõiki neid inimesi, kes meie
valla pakendikonteinereid ilusti
pakenditega täidavad ja teevad seda vaatamata sellele, kui
ebamugav see praegu veel on ja
milline pilt neile konteineritest
aeg-ajalt vastu vaatab. Need
on inimesed, kes mõistavad, et
looduskeskkonna ja järgmiste
põlvkondade arvelt ei ole võimalik lõpmatuseni elada, ja kes
annavad endale aru, et meist
igaühe käitumisest sõltub, millise maailma me endast maha
jätame. Te olete kulda väärt!

Info telefonil 77 64 789,
info@tormaprugila.ee

Pille Lapin
keskkonnaspetsialist

Беспорядок в Авинурме, за магазином Aldar,

или контейнер для упаковок – не мусорный ящик

В Авинурме, на парковке
за магазином Aldar, стоит несколько контейнеров для упаковок, пять т.н. колокольчиков
зеленого цвета и четыре желтых
ящика. Хотя последние издалека и могут казаться мусорными
контейнерами, речь идет о контейнерах для упаковок, маркировка на которых должна быть
понятна каждому грамотному
человеку. Увы, среди нас есть
люди, которые наполняют эти
упаковочные контейнеры своими бытовыми и строительными
отходами. Просто, нагло и за
счет всех других.
Как детей уже сызмальства
учат убирать за собой, в Эстонии действует принцип, по которому загрязняющий платит.
Иными словами, если вы удосужились что-то притащить к себе
домой, то возьмите и на себя
труд от этого за свой счет избавиться. Большие общественные
мусорные баки остались в далёком прошлом. Так в волости
Муствеэ нет ни одного общественного мусорного контейнера, куда все желающие могли
бы приносить свой домашний
мусор. Установка таких контейнеров нигде и не запланирована.
Все установленные на территории нашей волости контейнеры для упаковок (45 шт.)
принадлежат
организациям
вторичного использования, в
задачи которых входит сбор
упаковок, их сортировка и направление на вторичное использование. Эти контейнеры
опустошают один раз в месяц,

и это делается бесплатно, если
контейнеры содержат упаковки.
Если же в контейнере упаковок
обнаруживаются иные отходы
(бытовые отходы, строительный
мусор и пр.), то этот контейнер
не опустошают, и вывоз неподходящих отходов должна заказывать волостная управа. Одноразовое опорожнение желтого
контейнера на фото уводит из
волостного кошелька примерно
80 евро. А потом мы спрашиваем, куда местное самоуправление девает деньги, или почему
у нас иногда что-то не делается… Мы все любим удобство.
Но столько ответственности и
уважения к другим людям у нас
могло бы быть, что своим поведением мы не будем причинять
проблемы другим, не портить
работу других, потому что, кидая в контейнер упаковок любой
мусор, портятся также собранные там чистые упаковки.
Поскольку упаковочные контейнеры нашей волости иногда
содержат невероятные вещи, то,
видимо, будет не лишним напомнить, для чего эти контейнеры предназначены. Упаковка
– изделие из любого материала,
окружающее и защищающее покупаемый товар, как бутылка
шампуня защищает шампунь,
консервная банка консервы,
пластиковая упаковка хлеб, молоко, конфетная коробка конфеты и т.д. Отходы упаковок
являются ценным сырьем, из которого можно производить новые продукты: новые упаковки,
флисовые куртки, спортивные

майки, ковры, садовую мебель
и т.п. Так как из картофельного
салата, йогурта и супа из банки таких вещей не сделаешь,
то складируемые в контейнер
упаковки должны быть пусты
и чисты. Если упаковка загрязнена, а ее очистка хлопотлива
или сложна (напр., упаковки от
сметаны или селедки), то такую
упаковку нужно выбрасывать в
мусор. Грязную и вонючую упаковку совершенно точно нельзя
нести в контейнер упаковок, в
котором она испортит собранный там чистый материал.
Чтобы в контейнере поместилось больше упаковок, рекомендуется их перед складированием в контейнер спрессовать.
Учитывая то, что содержимое
контейнера упаковок идет на сортировку, упаковки в контейнер
нужно складывать в прозрачном мешке или открыто, чтобы
на сортировочной станции сразу было видно, с чем мы имеем
дело. В черных пластиковых
мешках и магазинных мешках
из непрозрачного материала по
уговору складируют бытовые
отходы, и такие мешки в целях
безопасности сортировщиков
не открываются.
Хотя предметы из прозрачного стекла кажутся все одинаковыми, стекло по своему составу
может быть очень разным материалом. В контейнеры упаковок
собирают только стеклянные
бутылки и банки. Все остальные
предметы из стекла (оконное,
зеркальное и автомобильное
стекло, лампочки, стеклянные

вазы, кувшины, кастрюли и пр.)
имеют другой состав, и их следует относить на свалку Торма
или в качестве бытовых отходов
сдавать Ragn-Sells. Поскольку
смешивание разных материалов
вызывает проблемы в дальнейшей переработке стекла, то такие предметы ни в коем случае
нельзя совать в упаковочные
контейнеры.
Унитаз не является упаковкой, к ним также не относятся
офисное кресло, разобранные
кофеварка или холодильник,
трубки от ламп дневного света,
стекловата, сломанные плиты
шифера и т.д. Весь такой скарб
жителям волости Муствеэ нужно отвозить на свалку Торма.
Если иногда жалуются, что
контейнеры для упаковок заперты, в них для упаковок такие неудобные маленькие отверстия,
то на основе всего вышеизложенного о причине нетрудно
догадаться: это исключительно
из-за тех людей, которые принимают их за мусорные баки.
Контейнеры для упаковок свободно могли бы быть с открывающимися крышками, но, как явствует из поведения некоторых
жителей волости, мы сегодня не
в состоянии обеспечить поступление в контейнеры только чи-

стых упаковок. И все же, в 2020
году мы планируем установить в
разных местах волости контейнеры упаковок с открывающимися крышками, но пусть будет
сразу сказано, что открываться
крышки этих контейнеров будут
только до того, как там вместо
упаковок не будут обнаружены
другие отходы. Поэтому, дорогие жители, всегда читайте на
контейнерах, что в них собирают, и не кладите в упаковочные
контейнеры вещи, которые там
быть не должны.
В заключение хочу поблагодарить всех, кто заполняет упаковочные контейнеры нашей
волости именно упаковками и
делает это, несмотря на то, насколько это сейчас неудобно, и
какую картину они иногда видят в контейнерах. Эти люди понимают, что нельзя бесконечно
жить за счет природной среды и
следующих поколений, которые
отдают себе отчет, что от поведения каждого из нас зависит,
какой мир мы оставим после
себя. Цены вам нет!
Пилле Лапин
специалист по окружающей
среде Муствеэской волостной
управы

Свалка Торма является региональной
станцией отходов Муствеэской волости

Свалка открыта Пн.–Пт:. 9-18, Сб.: 9-16, Вс.
и в государственные праздники закрыта.

Информация по телефону 77 64 789, info@tormaprugila.ee

Mustvee valla noortekeskuse sünnipäev
Mustvee valla noortekeskus
pidas 10. jaanuaril Raja Vabaajakeskuses esimest sünnipäeva,
kuhu olid kutsutud valla noored, noortekeskuse huviringide
juhendajad ja koostööpartnerid.
Ühinenud noortetoad ja seal
töötavad noortejuhid on erineva tausta ja töökogemusega.
Lohusuus tegeldakse noortega
aastast 1998, kuigi esimene
noorsootööseadus võeti vastu ja
Eesti Noorsootöö Keskus asutati
1999. Kaidi Forostovets, kes
noorsootööd teinud 15 aastat,
sai seal palgalise koha alles aastal 2017 Jõgevamaa Koostöögrupi raames. Aastal 2006 alustas
Voorel tegevust noorteühing
NETIT ja 2019. aasta veebruarist
tuli noortejuhiks tagasi vahepeal
Kuremaal töötanud Kadri Kommer, kes on avatud noorsootööd
teinud neli aastat. Rajale loodi
noortekeskus aastal 2016, Mustvees on aegade jooksul mitmes
kohas lühikest aega noortekeskus tegutsenud, kuid praegune
noortetuba avati 2017. aastal Jõgevamaa Koostöögrupi raames.
Rajal ja Mustvees alustasid mais
2019 tööd Jelena Kuusik-Hints ja
Nadežda Gunina. Käesoleva aasta alguses on noortetuba loodud
ka Avinurmes, kus alustas tööd
Evelyn Sepp.
Meie esimene aasta kujunes
väga tegusaks. Kevadel viisid
Lohusuu ja Raja noored ellu Eesti
ANK PickUp Briti eri konkursi
projektid Lohusuu õhuhokiturniir ja Raja noored nutiseadmetest välja. Juunis oli Erasmus+
noorsootöötajate õpiränne Iirimaal, kus tutvuti kuue erineva
riigi noorsootöötajatega, et teha
rahvusvahelisi noortevahetusi.
Hetkel oleme alustanud koostööd Rumeeniaga. Juulis toimus
ENTK toel õpilasmalev, mille

esimeses ööbimiseta vahetuses
töötas kümme 13–17-aastast
noort ja teises ööbimisega vahetuses osales kakskümmend
13–17-aastast noort Mustvee
vallast. Augustis viisime Voorel
kolmekümnele 7–11 aastasele
noorele ENTK toel läbi projektlaagri TAIP, mis keskendus ennetustööle. Laager pälvis noortevaldkonna tunnustuse aasta
noortelaager 2019. Suve jooksul
viis Voore noortejuht Kadri Kommer koos noortega edukalt ellu
ENTK seikluskasvatuse projekti
Noortelt noortele. Eesti ANK
Nopi üles projektikonkursi projekti Lohusuu spordiprojekt on
noored juba ellu viinud, Mustvee projekt Mustvee noortetoa
turniirid on hetkel töös. Sügisel
viisid Raja noored ellu ENTK
Ideeviit projektikonkursi projekti
Raja noorte tervisekuu. Detsembris käisid meie noored MTÜ
Nurmesti kaudu noortevahetusel
Saksamaal ja lähevad kevadel
Hollandisse. Noorte saatjaks on
vabatahtlikuna Triinu Palmis-

te, kes on noorsootööd teinud
Kuremaa noortejuhina, Jõgeva
valla töömaleva juhendajana,
Jõgevamaa Koostöögrupi koordinaatorina ja osales ka Mustvee
valla projektlaagris vabatahtliku
kasvatajana. Aasta lõpus viis
Voore noortejuht koostöös Voore
kooliga läbi JAEK koolinoorte
tervisele keskendunud programmi. Töös on LEADER kaheaastane projekt „Peipsi piirkonna
noored kui kohalik väärtus“,
mille raames saavad Mustvee
valla noored omavahel tuttavaks
ja tutvuvad piirkonna võimalustega. Projekti raames tutvuvad
noored ka erinevate ettevõtlusvormidega ja saavad kogemuse
töövarjuna (2019–2021).
Tänud meeldiva koostöö eest:
Anneli Peterson, Ene Mägi,
Heveli Ivask, Piret Tomson,
Kasepää rahvamaja, Lohusuu
kool, Lohusuu vabaajakeskus,
MTÜ Lohusuu Vabatahtlik Päästeüksus, MTÜ Logovest, Mustvee
kool, Mäetaguse põhikool, Narva Noorte Meremeeste Klubi,

Raja vabaajakeskust, Voore aktiviseerimiskeskus, Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus, Eesti
Noorsootöö Keskus, Jõgevamaa
arendus- ja ettevõtluskeskus
ning Jõgevamaa Koostöökoda.
Aitäh huviringide juhendamise
eest: Evelyn Sepp, Ilona Prokofjev, Jekaterina Muzafarova,
Joseph James Dressel, Lea Lorits,
Liudmila Kichigina ja Kebeli talu.
Tunnustus aktiivse osalemise
eest noorsootöös: Alondra Kuusik, Andero Kuusik, Grete-Liis
Paas, Kenet Kuusik, Kristian-Joel
Paas, Kristiina Akulitš, Laura Altmäe, Marianne Sorokina, Nikita
Guž, Richard Reisenbuk, Sofia
Augusta Kruus, Triinu Dressel,
Viljo Salumägi ja Violetta Rukina.
Suur aitäh, Kaidi Forostovets,
15-aastase panuse eest noorsootöösse. Jõudu ja rõõmu uuteks
ettevõtmisteks!
Laidi Grauen,
MVN juhataja

Ulvi Rahva Maja sai soojemaks
Keset Ulvi küla seisab maantee
ääres punastest tellistest kahekorruseline hoone – Ulvi Rahva
Maja. Aastal 1977 kolhoosi
kontor-klubiks ehitatud hoone
on sellest ajast peale olnud piirkonnale väga oluline. Siin majas
on kokku käinud ringid, peetud
rahvapidusid, sünnipäevi, pulmi
ja mälestatud peielauas kallist
kadunut. Majas asub siiani raamatukogu.
Meenutuseks – peod on siin
alati olnud väga meeleolukad ja
rahvarohked. Kaitseliidu Alutaguse malev tellis meilt tihtipeale
n.ö täispaketi, katsime peolaua
suupärasega, tellisime bändi ja
tantsupause sisustas meie estraaditrupp Kaks lusti lõbusate
vahepaladega. Ulvi aastalõpu- ja
stiilipidudel tuli alati ruumist
puudu. Neid pidusid meenuta-

takse siiani.
90-ndate alguse muutuste
tuules lõpetas tegevuse Ulvil katlamaja ja hoone sai elektrikütte.
Kahjuks oli see väga kulukas ja
ruumid jahedavõitu. Aastal 2001
soetas Ulvi Naiste Ühendus majale kaks katelt ja ruumid said soojaks. Paraku vald enam meiega
lepingut ei pikendanud ja maja
jäi valla, kui omaniku, hallata.
Hooletuse ja hoolimatuse tõttu
lasti radiaatorid lõhki külmuda,
siis lõigati küttesüsteemist välja
hoone teine korrus ning 2014.
aastal müüdi katlad hoopiski
maha ning osteti kolme ruumi
kütmiseks õhksoojuspump. Ülejäänud 17 ruumi ning koridorid
ja WC-d jäid kütteta. Ja teada
on, et kui kaob majast soojus,
siis kaob sealt ka elu. Seda ei
saanud Ulvi naised aga mitte

lubada, seda enam, et just 2014.
aastal muretseti väikesesse saali
uus mööbel, kardinad, sisustati
köögiruum uue pliidi ja külmikuga ning osteti uued lauanõud.
Ulvi Naiste Ühendus hakkas
tegelema sobiva küttelahenduse leidmisega, võeti erinevaid
hinnapakkumisi, kirjutati projekte, pöörduti abipalvega valla
ettevõtjate poole omaosaluse
leidmiseks. Paraku projektid rahastust ei saanud. Kuni 2019.
aasta sügisel õnn pöördus ning
me saime soetada diiselküttel
töötava ahju ja kaks infrapuna
küttepaneeli. Ahi jõudis kohale
detsembris ning juba on pooleteise kuu jooksul kahel korral
toimunud meisterdamispäevad
lastele ja noortele ning 1. veebruaril ühiselt tantsitud EV100
pidustuste lõpetamiseks. Soojas

ruumis on koosolekut pidanud kohalik korteriühistu ning
juubelit tähistanud piirkonna
pereema. Kahjuks ei aita see lahendus kogu maja, aga vähemalt
ei pea enam peosaalis istuma
kampsunites-jopedes ja saabastes. Ning kuna küttekehad on
teisaldatavad, siis saab just selle
ruumi soojaks, mida parasjagu
vaja kasutada.
Ja siinkohal tahakski lisada:
Täname toetuse eest kohaliku
omaalgatuse programmi ja Mustvee vallavalitsust.
Ning suur-suur aitäh OÜ Adraku Transport, Reinhald Pihlak,
Ivar Ilves ja OÜ Tinger, teie
mõne aasta eest tehtud lahke
annetus võimaldas meil osta
võimsama ahju, ikka selleks, et
oleks soojem.
Tulge meile külla!

Spordikeskuse uudised!
Uus aasta on alanud ja spordikeskus toimetab ja püüab
pakkuda midagi uut meie valla
elanikele ka sellel aastal. Kui
rääkida aasta plaanidest laiemalt, siis on plaanis Mustvee
spordihoone avada külastajatele
ka laupäeviti, et veelgi laiendada
võimalusi tegeleda spordiharrastusega meie vallas. Sellest,
millal see toimuma saab, anname teada. Rõõm on tõdeda, et
jõusaal Mustvee spordihoones on
aktiivses kasutuses, kuid ruumi
on veel. Tasapisi hakkavad tööle
ka meie avatud ajad Mustvee
spordihoones, kus indiacas ja
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võrkpallis käib vilgas tegevus.
Siinkohal tuletan meelde, et meil
saab ka sulgpalli mängida kolmel
väljakul. Kõik ajad on kenasti
kirjas meie kodulehel spordikeskus.mustvee.eu. Spordielu käib
ka Avinurmes, kus samuti on
inimesed üha rohkem leidmas
tee spordihoonesse ja ujulasse.
Käima on lükatud sulgpallisari ja
ujumise sari. Samuti on endiselt
olemas võimalused Voorel, et
sporti teha. Olgem siis aktiivsed
neid võimalusi kasutama. Mis
meil lähiajal veel tulemas on?
15. veebruaril jõuab esmakordselt Energia liiga etapp saalihokis

Mustvee spordihoonesse. Kõik
huvilised on vaatama oodatud
ja seda tasuta. 15. veebruaril
toimub Avinurme spordihoones
sulgpallisarja järjekordne etapp,
mis algab 12.00 ja kuhu on
kõik huvilised oodatud. Suure
kurbusega tuleb tõdeda, et 22.
veebruarile kavandatud Kalevipoja uisumaraton see aasta ei
toimu, kuna jääd pole ja ka ilmaprognoos ei luba sellist külma ja
jääd, et üritust kvaliteetselt läbi
viija. 27. veebruaril saab Mustvee spordihoones näha Eesti
kutsekoolide saalihoki finaali
noormeestele. Naistepäeval 8.

märtsil toimub Mustvee lauatenniseklubi seeriavõistluse IV
etapp. 9. märtsil jätkuvad meie
valla meistrivõistlused 4–5. klasside rahvastepalliga Avinurmes.
14. märtsil toimub Avinurmes
järjekordne sulgpalli sarja etapp.
Endiselt ootame väikseid korvpallihuvilisi, eriti 6–8-aastaseid
kossutreeningutele. Kogu info
jällegi meie kodulehel kirjas.
Olgem siis aktiivsed kasutamaks võimalusi, mida meie valla
kõik spordibaasid pakuvad!
Trennis näeme!
Tiit Tammaru

Avinurme gümnaasiumis toimus Jõgevamaa
koolide 5. klasside inglise keele mängude
päev „Fun With English“
24. jaanuaril toimus Avinurme gümnaasiumis Jõgevamaa
koolide 5. klasside inglise keele mängude päev „Fun With
English“. Üritusest, mis toimus
juba neljandat aastat, võtsid
osa Lohusuu kooli, Oskar Lutsu
Palamuse gümnaasiumi, Põltsamaa ühisgümnaasiumi, Lustivere
põhikooli, Pisisaare algkooli,
Siimusti lasteaed-põhikooli,
Jõgeva põhikooli ja Avinurme
gümnaasiumi neljaliikmelised
võistkonnad.
Üritus algas õpilaste etteastetega oma koolist. Näidati vahvaid
pilte ja videoid. Seejärel pandi
Kahooti mängides proovile õpilaste teadmised inglise keelest ja
Ühendkuningriigist. Näiteks tuli
õpilastel piltide järgi tuvastada
erinevaid vaatamisväärsusi ja
tähtsaid isikuid. Kõige keerulisemaks osutus küsimus taksode
kohta. Mis värvi on taksod Inglismaal? Televiisoris välismaiseid
filme vaadates jäävad ju rohkem
silma kollased taksod, aga need
on siiski Ameerikas. Inglismaal
on kõik taksod musta värvi.
Siimusti ja Põltsamaa õpilased
vastasid kõikidele küsimustele
õigesti. Esikolmikus olid lisaks
neile ka Avinurme gümnaasiumi
õpilased. Viktoriinile järgnesid mitmed sõnavaramängud,
mõistatused, tähelepanutest,
koodi murdmine, „spellimine“
ning „keele väänamine“, mis

ei osutunudki nii lihtsaks, kui
algselt arvata võis. Lauset „She
sells seashells by the seashore“
tuli öelda 30 sekundi jooksul võimalikult kiiresti ja veatult. Kõige
tublim keeleväänaja oli Jõgeva
põhikooli õpilane. Viimaseks
ülesandeks oli info otsimine etteantud materjalidest. Õpilased
said ümbriku erinevate ajakirjade, tootepakendite, lendlehtede,
voldikute ja linnakaartidega ning
nendest tuli etteantud küsimustele vastused leida. Loomulikult
olid kõik materjalid ingliskeelsed. Kõige tublimad olid Lohusuu, Jõgeva ja Lustivere õpilased.
Ürituse lõpus mängisid õpilased
erinevaid lõbusaid mänge ja viisid läbi küsitluse, et üksteisega
paremini tuttavaks saada.
Esikolmikus olevate koolide
punktiskoorid olid väga tasavägised. 1. koha saavutas 51,5
punktiga Avinurme gümnaasium, 2. koha 50,5 punktiga
Põltsamaa ühisgümnaasium ja
3. koha 48,5 punktiga Siimusti
lasteaed-algkool. Kõik õpilased
said Inglismaalt toodud Ühendkuningriigi-teemalisi meeneid ja
diplomi. Nii õpilased kui ka õpetajad jäid üritusega väga rahule.
Ühe õpilase arvates tasuks isegi
istuma jääda, et saaks järgmisel
aastal jälle osaleda. Ürituse läbiviimist toetasid Jõgeva linna
noortekeskus Paus MTÜ ja Avinurme gümnaasium.

Lohusuu võitleb oma kooli eest
Kindlasti leidub vähe neid
inimesi, keda jätab külmaks
vallavalitsuse esitatud Mustvee
valla haridusvõrgu ümberkorraldamise kava, mille eelnõu hääletas vallavolikogu edasi aruteluks
ja ettepanekute tegemiseks.
Aruteluks jätkub tõesti põhjust
igal Mustvee valla piirkonnal,
sealhulgas Lohusuul, kuna kava
järgi on plaanis Lohusuu kool
juba selle aasta sügisest sulgeda
(!). Toon välja mõned punktid,
mille esitasin koosolekul ka volikogule, miks Lohusuu rahvas
sellise plaaniga kaugeltki nõus
ei ole.
Esiteks antakse nende haridusvõrgu muudatusega suund
sellele, et inimesed kolivad
Mustvee vallast ära. Ainuüksi
Lohusuu kooli sulgemisest kaotavad töö 12 kõrgharidusega
inimest, lisaks abipersonal. Ma
siiralt loodan, et Mustvee valla
soov ei ole ajada oma vallast
ära veelgi rohkem tööealisi ja
–võimelisi inimesi ning nende
lapsi, kes praegu käivad Mustvee
valla koolides. Kärpimisele orienteeritud poliitika asemel tuleb
leida viise, kuidas noori juurde
meelitada ja olemasolevaid hoida, nii nagu see on õnnestunud
näiteks mitmetel Lõuna-Eesti
omavalitsustel, kuhu noored
tõesti tahavad kolida ja kes tunnevad ennast väärtustatuna. Ka
meie vallal on kiiremas korras
aeg võtta suund noorte perede
toetamisele, mille üheks osaks
on kodulähedane alusharidus.
Teiseks tekitab pahameelt,
miks nähti sügisel palju vaeva
ja küsiti koolidelt haridusvõrgu
korraldamise osas ettepanekuid,
kui neist ei ole arvestatud mitte
ühtegi. Palusime kaaluda näiteks
jätta meile I ja II kooliaste või
lubada üleminekut sujuvalt, nii
et kooliastet alustanud õpilased saaksid selle ka lõpetada,
aga selliseid alternatiive meie
koolile ei ole isegi kaalutud.
Samuti tekib küsimus, et miks
käsitletakse ühe valla siseseid
väikeseid maakoole erinevalt
ning meie kool on plaanis kohe
täielikult likvideerida, samas kui
Voore kool saab jätkata endisel

kujul. Alles eelmisel aastal tegime Lohusuu kooli arengukava
perioodiks 2019–2022 ning me
oleme panustanud raha ja energiat, et enda kooli kaasajastada
eesmärgiga, et see püsib veel
mitmeid aastaid. Inimeste tööd
ja panust valla ja selle koolide
arengusse tuleb väärtustada!
Kolmandaks ei tohi valdade
ühinemislepingu järgi neli aastat
haridusvõrku muuta. Kuigi kava
kohaselt on plaanis Lohusuusse
lasteaed esialgu alles jätta, siis
valla haridusnõuniku koostatud
plaani kohaselt ei oleks see enam
Lohusuu kool, vaid Mustvee
lasteaia osa. Kooli personali ja
küla jaoks on selline üleminek
ootamatu ja liiga kiire ning ühinemislepinguga vastuolus.
Kuigi ka Lohusuu inimesed
saavad aru haridusvõrgu ümberkorraldamise vajalikkusest,
siis tuleb arvesse võtta, et kool
on küla süda. Kool on oluline
tööandja nii meie kodupiirkonna kui ka valla seisukohalt ning
sellel on tähtis koht inimeste
ühendamisel. Samuti on täiesti
lahendamata teema, mis saaks
tühjaks jäävast koolimajast? Ei
tasu veel unustada, et ka ühe
valla siseselt peab olema õpilastele tagatud valikuvabadus ning
väikestel koolidel on seejuures
oluline roll. On erinevaid põhjuseid, miks õpilastel tekib vajadus
haridustee kestel kooli vahetada,
aga kui võtame selle valiku valla
siseselt ära, siis ei jäägi lastel
muud valikut, kui koos perega
kolida, mis viib jällegi rahvaarvu
vähenemisele.
Loodame südamest, et ka tulevikus on Lohusuu kool üks osa
Mustvee valla haridusvõrgust
ning meie arvamust võetakse
kuulda. Kooli sulgemisel ei saa
lähtuda vaid kuludest ja statistikast, sest see on palju enamat,
kui lihtsalt üks asutus, mille
võib üleöö sulgeda – Lohusuu
kool on osa Lohusuu inimeste
identiteedist.
Kadri Jaska,
Lohusuu Kooli hoolekogu
esimees
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Vallavolikogus ja vallavalitsuses
Vallavolikogus
29. jaanuaril
Osales 21 volikogu liiget, neist
1 virtuaalselt
• Otsustati Mustvee valla teenetemärgi andmine
• Otsustati Mustvee valla aukodaniku nimetuse määramine
• Kadi Ploom MTÜ Peipsimaa
turismist andis ülevaate Peipsimaa 2019 tegemistest ja 2020
uutest plaanidest turisminduses
• Maiu Veltbach tutvustas
Jõgeva maakonna tervise- ja
heaoluprofiili
• Ülevaate Mustvee valla
noortevolikogu koosseisust andis
Henn Uuetoa
• Riigieelarvelise toetuse kasutamisest Voore põhikoolis
andsid ülevaate Kalle Kolberg ja
Alo Arumäe
• Otsus projekti omaosaluse
garanteerimiseks tänavavalgustuse renoveerimiseks jäi vastu
võtmata
• Otsustati Mustvee valla
2020. aasta eelarve i lugemine,
avalikustamise ja ettepanekute
tegemine 12. veebruariks k.a.
• Otsustati Mustvee valla
koolivõrgu ümberkorraldamise
i lugemine
• Kinnitati sotsiaalkomisjoni
esimees ja aseesimees
• Kinnitati hariduskomisjoni
esimees ja aseesimees
• Kinnitati majanduskomisjoni
koosseis
• Kinnitati kultuurikomisjoni
koosseis
• Kinnitati hariduskomisjoni
koosseis
• Kinnitati sotsiaalkomisjoni
koosseis
• Kinnitati revisjonikomisjoni,
kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni 2020. a tööplaanid

• Otsustati Mustvee vallavolikogu 26.06.2019 otsuse nr 42
„Ülesande andmine Mustvee
vallavalitsusele” muutmine
• Otsustati määruste kehtetuks tunnistamine
• Otsustati isikliku kasutusõiguse seadmine Omedu külas
• Otsustati Kükita külas Tartu
mnt 62c katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine
• Vallavalitsuse infos andsid
ülevaate toimunust vallavanem
Märt Kraft ja abivallavanem
Koit Prants
Järgmine vallavolikogu
istung toimub 26. veebruaril
Vallavalitsuses
09. jaanuaril
• Mustvee valla 2020. a eelarve eelnõu arutelu
• Otsustati tugiisiku teenuse
määramine
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise
taotluse rahuldamata jätmine
• Anti nõusolek Mustvee linnas Lille tänava võsast puhastamine
• Anti nõusolek Mustvee linnas Pargi tn 23 vastas asuvate
ohtlike puude raieks
• Otsustati projekteerimistingimuste väljastamine Saarjärve
külas Kopli kinnistule päikesepargi ehitusprojekti koostamiseks
• Otsustati ehituslubade väljastamine Mustvee linnas Aia
tn 84 kinnistule 2-korruselise
üksikelamu püstitamiseks, Adraku külas Ummetsa kinnistule ja

Kasepää külas Postima kinnistule
puurkaevu rajamiseks
• Anti nõusolek katastriüksuse
jagamiseks
• Otsustati Mustvee vallavalitsuse 06.09.2018 korralduse
nr 409 „Ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine ja maa
ostueesõigusega erastamiseks
nõusoleku andmine“ muutmine
• Otsustati maa sihtotstarbe
muutmine
• Otsustati Mustvee vallavolikogu otsuse eelnõu „Kükita külas
Tartu mnt 62c katastriüksuse
detailplaneeringu koostamise
algatamine“ suunata volikogule
vastu võtmiseks
• Otsustati Mustvee vallavolikogu otsuse eelnõu „isikliku
kasutusõiguse seadmine“ esitada
volikogu vastu võtmiseks
• Otsustati Mustvee vallavolikogu otsuse eelnõu „detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“ esitada volikogule vastu
võtmiseks
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitise määramine
• Otsustati Mustvee kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
• Otsustati Mustvee valla
2020. aasta huvihariduse ja
huvitegevuse kava kinnitamine
• Kinnitati hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanne
• Otsustati hinnapakkumuste
kinnitamine projekti „Mustvee
valla üldplaneeringu üleujutusalade, sademevee käitlemise
põhimõtete ja maaparandussüsteemide“ teenuse pakkumiseks
• Otsustati Mustvee vallavolikogu otsuse eelnõu „Projekti
omaosaluse garanteerimine“
esitamine volikogule vastuvõtmiseks

• Otsustati määruste kehtetuks tunnistamine
Vallavalitsuses
16. jaanuaril
• Otsustati Mustvee valla
2020. a eelarve heakskiitmine
• Otsustati määruste kehtetuks tunnistamine ja edastamiseks volikogule
• Otsustati sotsiaalkorteri
üürile andmine
• Otsustati tasulise koduteenuse määramine
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
• Otsustati tugiisikuteenuse
määramine
• Otsustati tasulise koduteenuse määramine
• Otsustati hooldajatoetuse
määramine
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitiste määramine
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati nõusoleku andmine jäätmeveosageduse muutmiseks
• Otsustati ühismahutite kasutamine
• Otsustati nõusoleku andmine jäätmeveosageduse muutmiseks
• Otsustati ehitusloa väljastamine Mustvee linnas Tartu tn
68a kinnistule abihoone püstitamiseks.
• Otsustati kasutuslubade
väljastamine Metsakülas Valduri
kinnistule üksikelamu ja Maetsma külas Kaalumaja kinnistule
büroohoone kasutamiseks
Vallavalitsuses 23.
jaanuaril
• Otsustati hoolduse ja hool-

Voorel selgusid parimad äriideed
24. jaanuaril lõppes kolmepäevane ettevõtluslaager Voore puhkekeskuses. Projekti «Peipsiveere
ettevõtlikud noored» eesmärk oli
kaasa aidata Jõgevamaa Peipsiveere koolinoorte (8.–12. klass)
ettevõtlusaktiivsuse arendamisele. Projekti otsene eesmärk
on tõsta piirkonna noorte ettevõtlikkust ja toetada õpilas- või
minifirma loomist.
Laagris osalesid õpilased
Mustvee piirkonna neljast koolist: Avinurme gümnaasium,
Voore põhikool, Mustvee kool
ja Peipsi gümnaasium. Kokku
said inspiratsiooni ja teadmisi
ettevõtluseks 34 motiveeritud
ning õpihimulist noort. Laagri
tegevuste läbiviimise kohustus
oli nelja MTÜ Ettevõtlusküla
koolitaja õlul. Kiitma peab ka
õpetajaid, kes oma õpilasi kohapeale toetama olid tulnud:
Mare Maasik, Kristina Pikas ja
Marianne Kivimurd-Tarelkina.

Laager oli intensiivne, kuid
õpetlik. Esimesel päeval tehti tutvust kõigi ideedega ning keskenduti probleemidele, võimalustele
ning ressurssidele. Teise päeva
teemaks oli oma kliendi leidmine
ning müügitehnika harjutamine.
Viimasel päeval esinesid kõik
võistkonnad ettevalmistatud
müügikõnedega žürii ees. MTÜ
Ettevõtlusküla kasutatud metoodika tegi noortele õppimise
põnevaks ja mänguliseks nii vara
hommikul kui hilja õhtul.
Kolmepäevane laager lõppes
finaaliga, kus kõik noored astusid žürii ette ning esitlesid oma
äriideid. Žüriitöös osalesid Mustvee vallavalitsuse arendusnõunik
Aive Tamm, SA Jõgevamaa
arendus- ja ettevõtluskeskuse
ettevõtluskonsultant ja projekti
eestvedaja Marve Millend, ettevõtjaid esindas tunnustatud
noorte ettevõtlikkuse toetaja
2019. aastal Kebeli Talu ettevõtja

Tõnu Sepp. Lisaks hindas noorte
esitlusi Ettevõtlusküla koolitaja
Anneli Rääbis.
Võistlustules osales kokku 9
erinäolist äriideed, mida saab
kohe rakendada mini- või õpilasfirma loomisel. Kuna kohtunikud
leidsid, et kõik võistkonnad
väärivad tunnustust, siis tehti
otsus, et kõik osalenud äriideed
võivad saada õpilasfirma alustamiseks algkapitali. Auhinnaraha
jaguneb järgmiselt: 1.–4. koht
jagab omavahel 600€ ja 5.–9.
kohtade vahel jaotub vastavalt
400€. Saadud auhinnaraha saab
kasutada ainult siis, kui luuakse
mini- või õpilasfirma ning esitatakse vastav taotlus investeeringuks Jõgevamaa arendus- ja
ettevõtluskeskusele.
3. ja 4. kohta jagavad tiimid
Mf PUME, kes hakkab tootma
Avinurme piirkonnale omaseid
laserlõikuriga tehtud puidust
meeneid ja ALEdSO, kes hak-

kab turistidele pakkuma Mustvees giidi teenust. 2. koha sai
tiim KAKS SEiBi, kes toodavad
puidust ja pleksiklaasist kaste
kraaniga mahlakoti hoidmiseks.
1. koha saavutas PEiPSi MAALid, kellelt tuli nii idee kui ka
teostus isetehtud meenetest,
kuhu peale ise maalitud kaunid
Peipsi vaated.
Osalenud noored ütlesid, et
kindlasti sooviksid osaleda ka
järgmine kord sellises laagris,
kuna nad õppisid väga palju ja
said uusi tutvusi teistest koolidest. Oluliseks peeti enesehinnangu ja suhtlemisoskuse
paranemist ja usku, et oma ideid
tuleb julgelt esitada.
Projekti «Peipsiveere ettevõtlikud noored» rahastatakse
Peipsiveere programmi raames.

искусство и бизнес

нимательские способности.
Пейпси гимназия отправилась в лагерь большим составом. Мы разбились на две рабочие группы, У каждой был свой
проект, связанный с нашим родным краем. Ученицы 9 класса:
Милана Масловская, Анастасия
Калиниченко, Екатерина Никандрова, Лилу Райтер, МарьяЛийс Йыесаар и София Ворхо
работали над проектом «Причудский лук», а 8-классницы
Алина Веселова, Элизабет Мяги,
Соня Гуж и Влада Капова-Каган
воплощали в жизнь свою идею
– «Живопись Чудского побережья». Они создавали на рыбках
из фанеры и древесных спилах
картины, передающие красоту

берега Чудского озера: закат, набегающая на берег волна, стройные берёзки.
Было весело, познавательно
и интересно. Мы познакомились с ровесниками из соседних
школ, да и между собой стали
общаться намного теснее, чем
раньше. Нас вкусно кормили, и
это компенсировало холодные
спальные комнаты. А ещё у нас
проходили интереснейшие мастер-классы. Особенно нам запомнились занятия с актёром
Русского Драматического Театра Даном Ершовым, который
подарил нам незабываемые эмоции от общения с ним!
За эти три дня было много
всего и грустного, и веселого.

Под конец пребывания в лагере
все были - что называется на нервах - ждали финала и объявления результатов. И вот наступил
час истины, когда объявляют
о распределении мест. Бронзу
привезла Муствеэская школа,
разделив её с командой из Авинурмеской гимназии; серебро
досталось команде из школы
Вооре; а золото… взяли наши (!)
- ученицы 8 класса Пейпси гимназии с проектом «Живопись
Чудского побережья» (Peipsi
maaling).

С 22 по 24 января в посёлке
Вооре прошёл лагерь молодых
предпринимателей нашего региона, в котором поучаствовали ученики Пейпси гимназии,
Муствеэнской школы, основной
школы Вооре и гимназии Авинурме.
Лагерь длился три дня. Каждый день был расписан по минутам. За время пребывания в
учебном лагере каждая команда
должна была создать свой проект и представить его профессиональному жюри.
Призовой фонд - 1000 евро
даёт возможность двигаться
дальше, развивая свои предпри-

Projektijuht
Elis Hannolainen

София Ворхо,
ученица 9 класса Пейпси
гимназии

dajatoetuse maksmise lõpetamine
• Otsustati detailplaneeringu
kehtestamine
• Otsustati nõusoleku andmine katastriüksuste piiride
muutmiseks
• Otsustati nõusolekute andmine jäätmesageduse muutmiseks
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati ühismahutite kasutamine
• Otsustati korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise
taotluse rahuldamata jätmine
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitise taotluse rahuldamata
jätmine
• Otsustati Mustvee vallavalitsuse 16.01.2020 korralduse nr
54 muutmine
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitiste määramine
• Otsustati kogukonnakogude
moodustamine

Vallavalitsuses
30. jaanuaril
• Otsustati sotsiaaleluruumi
üürilepingu pikendamine
• Otsustati hooldekodu kohamaksu tasumine
• Otsustati tasuta koduteenuse
määramine
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
• Otsustati vältimatu abi toetuse määramine
• Otsustati ühismahuti kasutamine
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati nõusoleku andmine jäätmeveosageduse muutmiseks
• Otsustati kasutusloa väljastamine Kääpa külas Kalevipoja
kinnistule püstitatud muuseumihoone kasutamiseks
• Otsustati sundvalduste seadmine
• Otsustati kirjaliku nõusoleku
andmine
• Otsustati hinnapakkumuste
kinnitamine Saare piirkonna
kohalike teekatete profileerimiseks renoveerimiseks purustatud
kruusaga.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab
KOOLITUSE ALUSTAVALE ETTEVÕTJALE
Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma
ettevõtte alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks .
Teemad:
• Strateegiline planeerimine väikeettevõttes: äriidee ja ärimudel,
toote/teenuse disain.
• Turundus ja müük: turundusuuringud ja strateegia, turundusja müügiplaan, hinnastrateegia.
• Finantsjuhtimise ja planeerimine: raamatupidamine, maksud,
finantsprognooside koostamine.
• Juhtimine: meeskond ja juht.
Koolituse viivad läbi oma valdkonna spetsialistid ja professionaalsed koolitajad. individuaalsed konsultatsioonid kogu kursuse
vältel. Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava.
Tunnistuse saavad osalejad, kes on kohal vähemalt neljal päeval
ja kaitsevad edukalt äriplaani.
Koolitused toimuvad: 03., 04., 10., 12., 17., 19., 31. märtsil
2020 kell 10.00–17.15 Jõgeva Riigimajas Suur 3, iV korruse
saalis.
Osalemistasu 50 eurot, milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja
kohvipausid, tasutakse enne koolitust arve alusel.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus, mille leiate www.jaek.ee. Täidetud ankeedi palume saata
hiljemalt 21. veebruariks aadressile enn@jaek.ee.
Lisainfo 5333 5172.
https://www.jaek.ee/alustava-ettevotja-baaskoolitus
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Bussiliinid Mustvee vallas – kellaajad on
märgitud algusega Mustvee peatusest
Täpsem info bussiliinide kohta kodulehel: peatus.ee
Kellaaeg Liini nr Marsruut
6.30
220
Mustvee - Torma - Tõikvere - Kuremaa - 		
		
Jõgeva TASUTA Käigus: E-L
6.40
110
Kallaste - Mustvee - Rannapungerja - Tudu 		
Rakvere rdt jaam TASUTA Käigus: E-L
6.50
188
Mustvee - Omedu - Kodavere - Pala - Palamuse
		
- Jõgeva TASUTA Käigus: E-R
6.55
221
Mustvee - Omedu - Metsaküla - Kasepää 		Mustvee TASUTA Käigus: E-R
7.34
225
Kallaste - Mustvee - Raadna - Mustvee 		
		
TASUTA Käigus: E-R
7.45
221-1
Mustvee - Omedu - Mustvee
		TASUTA Käigus: E-R
7.55
205
Mustvee - Torma - Jõgeva
		TASUTA Käigus: E-R
8.00
264	Narva - Sillamäe - Jõhvi - Mustvee - Tartu
		
Käigus: E-P
8.15
530
Kiviõli - Kohtla-Järve - Jõhvi - Mustvee - 		
		Tartu Käigus: E-R
8.30
237
Mustvee - Lohusuu - Avinurme - Jõgeva 		
		
TASUTA Käigus: E K
8.30
228
Mustvee - Torma - Voore - Kääpa 		Mustvee Käigus T ja N v.a. riiklikel pühadel
8.45
246
Mustvee - Tartu Käigus: E-L
9.03
211
Jõgeva - Laiuse - Sadala - Torma - Mustvee
		TASUTA Käigus: E-R
9.05
299
Tartu - Mustvee - Jõhvi - Narva Käigus: E-P
9.10
211
Jõgeva - Laiuse - Sadala - Torma - Mustvee
		TASUTA Käigus: E-R
9.25
627	Narva - Jõhvi - Mustvee - Tartu
		Käigus: E T K N
9.25
628	Narva - Jõhvi - Mustvee - Tartu - Põlva 		Võru Käigus: R L P
10.15
213
Mustvee - Torma - Sadala - Laiuse - Jõgeva
		TASUTA Käigus: E-R
10.20
265
Tartu - Mustvee - Jõhvi - Sillamäe - Narva
		Käigus: E-P
12.00
175	Narva - Sillamäe - Jõhvi - Mustvee - Tartu
		Käigus: E-P
12.00
227
Mustvee - Avinurme - Lohusuu -– Mustvee
		TASUTA Käigus: E-R
12.02
110
Kallaste - Mustvee - Rannapungerja - Tudu
		
- Rakvere TASUTA Käigus: P
13.00
207
Mustvee - Torma - Sadala - Laiuse - Jõgeva
		TASUTA Käigus: E-L
13.15
229
Mustvee - Kääpa - Voore - Torma - Mustvee
		TASUTA Käigus T ja N
13.30
593
Rakvere - Mustvee - Kallaste 			
		
Käigus 01.09-31.05 E-L
13.30
592
Tallinn - Rakvere - Mustvee - Kallaste 		
		
Käigus: P
14.00
299	Narva - Jõhvi - Mustvee - Tartu Käigus: E-P
14.00
218
Jõgeva - Laiuse - Sadala - Torma - Mustvee 		
Kasepää - Omedu - Mustvee
		TASUTA Käigus: E-R
14.20
221-2
Mustvee - Metsaküla - Omedu - Mustvee
		TASUTA Käigus: E-R
14.35
208
Mustvee - Torma - Sadala - Laiuse - Jõgeva
		
Käigus koolivaheajal,
		
TASUTA Käigus: E-R, L
14.40
530
Tartu - Mustvee - Jõhvi - Kohtla-Järve - 		
		
Kiviõli Käigus: E-R
15.10
65
Mustvee - Avinurme - Laekvere - Rakvere
		Käigus: E-R, L
15.15
236
Mustvee - Kallaste - Mustvee
		TASUTA Käigus: E-R
15.30
221-3
Mustvee - Metsaküla - Omedu - Mustvee
		TASUTA Käigus: E-R
15.50
175
Tartu - Mustvee - Jõhvi - Sillamäe - Narva
		Käigus: E-P
15.50
205
Mustvee - Torma - Jõgeva
		TASUTA Käigus: E-R
16.10
530
Kiviõli - Kohtla-Järve - Jõhvi - Mustvee - Tartu
		Käigus: P
16.15
226
Mustvee - Raadna - Mustvee – Kallaste
		TASUTA Käigus: E-R
16.15
593
Kallaste - Mustvee - Rakvere Käigus: E-L
16.15
592
Kallaste - Mustvee - Rakvere - Tallinn
		Käigus: P
16.40
221-4
Mustvee - Omedu - Metsaküla - Kasepää 		Mustvee TASUTA Käigus E-R
17.05
627
Tartu - Mustvee - Jõhvi - Narva
		Käigus: E T K N
17.05
226
Mustvee - Raadna - Mustvee - Kallaste
		TASUTA Käigus: E-R
17.05
628
Võru - Põlva - Tartu - Mustvee - Jõhvi - Narva
		Käigus: R L P
17.10
65
Mustvee - Avinurme - Laekvere - Rakvere
		Käigus: P
17.35
202
Mustvee - Torma - Sadala - Laiuse - Jõgeva
		TASUTA Käigus: P
17.50
175
Tartu - Mustvee - Jõhvi - Sillamäe - Narva
		Käigus: E-P
18.10
203
Mustvee - Torma - Sootaga – Jõgeva
		TASUTA Käigus: E-L
18.30
800	Narva - Sillamäe - Jõhvi - Mustvee - Tartu
		Käigus: E-P
19.10
530
Tartu - Mustvee - Jõhvi - Kohtla-Järve - Kiviõli
		Käigus: P
19.30
593
Kallaste - Mustvee - Rakvere 			
		
Käigus 01.09-31.05 E-L
21.10
110
Rakvere rdt jaam - Tudu - Rannapungerja
		
- Mustvee - Kallaste TASUTA

Mustvee Valla TEATAJA
KUTSE KOGUKONNAKOGU
RAHVAKOOSOLEKULE
14. veebruaril kell 17 toimub Lohusuu teenuskeskuses
(Jõe tn 1) Lohusuu piirkonna kogukonnakogu moodustamise rahvakoosolek.
Kogukonnakogu on valla ühe piirkonna esindajate esinduskogu,
mis moodustatakse valla erinevate piirkondade huvide paremaks
arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel.
Algatame Lohusuu piirkonna kogukonnakogu moodustamise.
• RAHVAKOOSOLEKUL TUTVUSTAME KOGUKONNAKOGU STATUUTI
• KAALUME ESITATUD KANDIDAATIDE SOBIVUST JA VAJADUSEL
ESITAME UUSI KANDIDAATE
• VALIME KOGUKONNAKOGU LIIKMED
---------------------------------------------------------------------------------------

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ОБЩЕНАРОДНОЕ
СОБРАНИЕ

14 февраля в 17.00 в общественном доме Лохусуу (Jõe tn 1) пройдёт общенародное собрание посёлка Лохусуу, с целью сформировать
общественный совет посёлка Лохусуу.
Общественный совет – это собрание представителей одного региона волости. Общественные советы формируются для лучшего учёта
интересов разных регионов волости при выполнении задач самоуправления. В каждом общественном совете может быть до 9 членов.
На общественном собрании сформируем общественный совет посёлка Лохусуу.
• ОЗНАКОМИМ ЖИТЕЛЕЙ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА
• ОБСУДИМ ПРЕДЛОЖЕННЫХ КАНДИДАТОВ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫДВИНЕМ НОВЫХ КАНДИДАТОВ
• ВЫБЕРЕМ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

15. veebruaril 2020 kell 13 Peipsi Gümnaasiumis
Mustvee linna RAHVAKOOSOLEK, kus moodustatakse
MUSTVEE linna piirkonna KOGUKONNAKOGU
Oodatud on kõik Mustvee linna elanikud!
20. mail 2018 Mustvee Vallavolikogu määrus nr 19 kehtestas kogukonnakogude moodustamise ja tegevuse alused. Kogukonnakogu
liikmed valitakse rahvakoosolekul.
Kogukonnakogu on valla ühe piirkonna esindajate esinduskogu.
Kogukonnakogud moodustatakse valla erinevate piirkondade huvide paremaks arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel. Igas
kogukonnakogus võib olla kuni 9 liiget.
Algatame Mustvee linna piirkonna kogukonnakogu moodustamise.
• RAHVAKOOSOLEKUL TUTVUSTAME KOGUKONNAKOGU STATUUTI.
• KAALUME ESITATUD KANDIDAATIDE SOBIVUST ja VAJADUSEL
esitame UUSI KANDIDAATE
• VALIME KOGUKONNAKOGU LIIKMED
Esimese kogukonnakogu koosoleku kutsub kokku Mustvee Vallavalitsus.
--------------------------------------------------------------------------------------15-го февраля 2020-го года в 13.00 в Пейпси гимназии состоится общенародное СОБРАНИЕ города Муствеэ, на котором будет
сформирован ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ города Муствеэ.
Ждём всех жителей города Муствеэ!
20.05.2018 Волостное собрание Муствеэ постановлением номер
19 утвердило основы формирования и деятельности общественных
советов. Члены общественных советов избираются на народном собрании.
Общественный совет – это собрание представителей одного региона волости. Общественные советы формируются для лучшего учёта
интересов разных регионов волости при выполнении задач самоуправления. В каждом общественном совете может быть до 9 членов.
На народном собрании сформируем общественный совет города
Муствеэ.
•
Ознакомим жителей с уставом общественного совета
•
Обсудим предложенных кандидатов и при необходимости
выдвинем новых кандидатов
•
Выберем членов общественного совета
Первое собрание общественного совета созывает волость Муствеэ.
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Mustvee Valla TEATAJA

ÜRITUSED MUSTVEE VALLAS
13.- 14. veebruar
14. veebruar kell 18
15. veebruar kell 10
15. veebruar kell 13

Sõbrapäeva kohvik Lohusuu Vabaajakeskuses
Sõbrapäeva pidu Kasepää rahvamajas
Saalihoki turniir Mustvee Spordihoones
„Talve“ filmi näituse fotonäituse avamine ja
kohtumine filmis kaasalöönud näitlejatega
Saare rahvamaja
15. veebruar kell 14 film „Talve“. Peale filmi tordisöömine
Saare rahvamaja
18. veebruar kell 19 Film „Fred Jüssi olemise ilu“
Avinurme Kultuurikeskuses
19. veebruar kell 11 ühislaulmine Voore Aktiviseerimiskeskuses
20. veebruar kell 18 salongiõhtu , esinevad „Reet ja naised“,
Mustvee Kultuurikeskuses
21. veebruar kell 20.30 Vastlapäeva kohvikklubi
Voore Aktiviseerimiskeskuses
23. veebruar kell 14 Film „Sipsik“ Mustvee Kultuurikeskuses
24. veebruar kell 14 film „Fred Jüssi – olemise ilu“ Saare rahvamaja
26. veebruar kell 16 Film „Sipsik“ Avinurme Kultuurikeskuses
27. veebruar kell 18 Kasepää külaseltsi üldkoosolek
Kasepää rahvamajas
1. märts kell 14
Maslenitsa Raja Vabaajakeskuses
2. märts kell 19
kontsert „Kaunimad lemmiklaulud su elus“
Mustvee Kultuurikeskus
6. märts kell 19
Naistepäeva õhtu Mustvee
Betaania koguduses
7. märts kell 20
Avinurme Naiskoori 30.juubelipidu
Avinurme Kultuurikeskuses
11. märts kell 10.30 Film „Sipsik“ Kasepää rahvamajas
12. märts kell 19
Komöödiaõhtu „CMEX OCMOTP“
Mustvee Kultuurikeskus
EV 102 aastapäeva pidustused Mustvee vallas
20. veebruar kell 18 salongiõhtu Mustvee Kultuurikeskuses
21. veebruar kell 11.30 lillede panek ausamba juures ja
pidulik kontsert Lohusuu koolis
21. veebruar kell 19 pidulik kontsert-aktus Avinurme
Kultuurikeskuses – kutsetega
24. veebruar kell 8.40 pidulik hommik Mustvee Kultuurikeskuses
24.veebruar kell 7.30 pidulik lipuheiskamine ka film
„Tõde ja õigus“ Avinurme Kultuurikeskus
24. veebruar kell 12 tähistamine Kasepää rahvamajas
24. veebruar kell 13.45 EV 102 küünla süütamine
Kääpa tulealtari juures
24. veebruar kell 15 avatud vastlakohvik hernesupi
ja vastlakuklitega, kell 15.30 Tamme ratsutalu
ponid ja muud loomad, kaarikusõit ja Kebeli
talu mängud Kääpal

Õnnitleme pisipõnnide vanemaid
KARL OBERSCHNEIDER
KEVIN SALU
JENNA KUUSMAA
SOFIA MITT

Õnnitleme veebruarikuu
juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi
Vilvi Kalm
Vladimir Smirnov
Ignati Guž
Helju nõmm
Georgy Levichev
Siimeon Petuhov
Marje Kihu
Aime Menets
Linda Müürsepp

75
75
80
80
80
80
80
85
85

Ants Agan
Yuly Sergienko
Erna Vask
Maria Lepik
Olga domnina
Elsa – Adele Tooming
Elfriede Kriis
Helmi Tooming

29.12.2019
30.12.2019
14.12.2019
19.01.2020

85
85
90
91
91
94
95
99
OÜ ESTEST PR
ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

MUSTVEE BETAANIA KOGUDUS
ootab uusi lapsi pühapäevakooli pühapäeval,
9. märtsil kell 11.30 aadressil Tähe 5.
Räägime piiblilugusid, mängime lõbusaid
mänge, lahendame huvitavaid ülesandeid,
laulame ja jagame auhindu!
Kohtume igal teisel ja neljandal pühapäeval.

LOHUSUU VABAAJAKESKUSE RINGIDE AJAKAVA
ESMASPÄEV
17.00-19.00
TEISIPÄEV
15.00-19.00
KOLMAPÄEV
17.00-19.00
NELJAPÄEV
11.00-15.00
REEDE
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
PÜHAPÄEV
16.30-20.00

ViTRAAZidE MAALiMinE
VOKAALiSTUUdiO „APLOdiSMEnTÕ“
KäSiTÖÖ
„AJAViiTE“ KLUBi
RAHVATAnTS (lapsed)
RAHVATAnTS (lapsed)
RAHVATAnTS (täiskasvanud)
Ans “LJUBiMÕE nAPEVÕ“

Ostan igasugust vanavara. Pakkuda võib kõike.
Kojukutsed, raha kohe kätte. Tel 5198 0371

Balti keti 30. aastapäevale ja Eesti, Läti, Leedu
100. sünnipäevale pühendatud Baltimaade
käsitöösõprade ühisprojekti
«LAPiLinE BALTi KETT» tööde väljapanek
Avinurme kultuurikeskuses 1.-25.veebruarini.
AVINURME GÜMNAASIUM ootab oma endisi õpilasi,
õpetajaid ja töötajaid 23. MAIL 2020. AASTAL KOOLI
100. AASTAPÄEVA TÄHISTAMISELE.

Osalustasu 15 € (kuni 30. aprillini 2020) tasuda Mustvee vallavalitsuse arveldusarvele EE682200001120234218 (Selgituseks märkida:
Avinurme kooli aastapäev, osaleja nimi ja lõpetamise aasta). Alates 1.
maist ja kohapeal on osalustasu 20 €. Sularahas võimalik osalustasu
maksta kuni 20. maini Avinurme gümnaasiumi kantseleis. info ja
küsimused: gymnaasium@avinurme.edu.ee või telefonidel 515 8517
(sekretär), 5836 4896 (huvijuht). Päevakava Avinurme gümnaasiumi
kodulehel.
Saja-aastasele koolile on igati väärikas kingitus kontsertklaver ning
seetõttu kogume vilistlasõhtul annetusi Avinurme gümnaasiumi klaverifondi. Annetusi saab teha ka kogu sünnipäeva-aasta jooksul otse
MTÜ Avinurme Kooli Heaks arveldusarvele või koolimajas kohapeal.
Klaverifondi puudutav info on kättesaadav Avinurme gümnaasiumi
kodulehel.
Teavita kooli aastapäevast kõiki oma tuttavaid, klassi- ja koolikaaslasi! Kohtumiseni taas! Avinurme koolipere

Mälestame lahkunud vallakodanikke
JUHAN RANNULA
VLADIMIR FIRSANOV
SULEV UUSTAL
ANDRES ROMANOV
KOIDU KLIIMAND
MAIE PIHLAK
ANNA JERMOŠKINA
HELME MÄND
TATJANA ROHI

28.10.1943–29.01.2020
02.10.1952–23.01.2020
16.07.1957–30.01.2020
26.10.1962–30.01.2020
11.01.1927– 1.01.2020
10.05.1930–03.01.2020
15.09.1931–02.01.2020
26.04.1938–08.01.2020
13.08.1938–22.01.2020

