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Mustvee vald tunnustas EV 102. aastapäeva
puhul tublisid tegijaid
* Aasta tegu 2019 tiitli sai Eesti I seebihokiturniir Avinurmes
Mustvee valla teenetemärgiga tunnustati
järgmisi isikuid:
* Zinaida Palk – Kultuuriseltsi Pritšudje asutaja
ja pikaaegne juht, Peipsiäärse kultuuriajaloo koguja ja
tutvustaja ning erinevate ürituste korraldaja.
* Natalja Tumanova – MTÜ Logovest asutaja ja juht,
tegeleb ajaloo ja kultuuri säilitamisega Peipsi ääres, et
hoida elus vene kultuuri, traditsioone ja elulaadi ning
selle tutvustamist.
* Eveli Tooming – ettevõtja ja turismiedendaja.
Loonud Eesti suurima puidukaubamaja Avinurme Puiduait, mis tegeleb kohaliku puidust käsitöö traditsioonide
säilitamisega ja tutvustamisega. Eveli panus kogukonna
arengusse on märkimisväärne, ta on üks Avinurme sädeinimestest.
* Mustvee valla aukodaniku nimetus anti
Eenok Haamerile.
Eenok Haamer on väärikas ja pikaajaline kirikutegelane Mustvee vallas. Lisaks aktiivsele koguduse tööle ja
kultuuritraditsioonide hoidmisele on ta uurinud eesti
rahvausundit, panustanud õppejõuna usuteaduse instituudis ja loonud 1992. aastal Tartu teoloogia akadeemia.
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Avinurme naiskoor – 30
7. märtsil toimus Avinurme
kultuurikeskuses Avinurme naiskoori meeleolukas ja meeldejääv
juubelipidu! Seekordse repertuaari valiku tegid kooriliikmed
ise. Iga liige sai valida lauludest
läbi aegade isikliku TOP 3 ja nii
kujunesidki välja lemmikud, mis
koorijuhi Maris Lahe poolt said
kenasse kavasse põimitud, alustades Pärt Uusbergi „Muusikaga”
lõpetades Andres Valkoneni
„Las jääda üks mets” lauluga.

Muide, koori kava sai ülivõrdes
kiidusõnu enamikult tagasisidet
andnud inimestelt! Kui proovis
läks nii mõnigi laul veel vahetult
enne esinemist veidi konarlikult,
siis kontserdi ajal kõlasid laulud
imeliselt ja mida rohkem kava
lõpupoole, seda võimsamaks ja
emotsionaalsemaks muutus ka
iga laulja häälekõla ning see
andis võimsa energia ja hoo
kõigele, mis ettekandmisele
tuli! „Vürtsi” andsid valitud

paladele juurde solist Madis
Sügis, perebänd Mölder ning
muidugi meie armas kontsertmeister Lilian Pärtna! Lauludele
vahepaladeks esinesid Avinurme
Suveteatri mehed humoorikate
lugudega.
Tänamised, õnnitlused ja tordisöömine kuuluvad alati selliste
pidude juurde! Ja tänusõnadega
ei oldud samuti kitsid. Siirad ja
südamest tulnud, jõudsid nad
saajate südametesse!

Külalistele olid kaetud kenad
lauad ja saal oli ehitud retrohõngulisesse pidurüüsse ning
ega juubilaride endi pealt silmi
saanud. Sädelusega nii otseses
kui kaudses mõttes ei oldud
kitsid. Nostalgilisi ja 80ndate
stiilist kantuna tulid tantsulood
DJ Elmu Sadulsepa plaatidelt
hiliste öötundideni!
Siiras ja südamest tulev tänu
naiskoori aktiivile peo korraldamise eest, Maris Laht sulle,

kelleta me nii väärikat juubelit
pidada poleks saanud ja kõikidele endistele ja praegustele
naiskoori liikmetele, kes meiega
koos õhtut nautisid. Tänu teile,
särasilmsed Mustvee naised,
kes te ei pea paljuks käia iga
nädal meie „pealinnast” proovi!
Tänu sulle, Madis Sügis, kauni
lauluhääle ja mõnusa seltskonna
eest! Sulle, Lilian Pärtna, kes sa
oled meie hea kontsertmeister
juba palju aastaid! Teile, head

Avinurme Suveteatri liikmed ja
poisid Möldrite perebändist –
ilma teie kaasalöömiseta poleks
pidu olnud see, mis ta teiega
koos oli. Tänu külalistele, kes ei
pidanud paljuks kaugelt kohale
sõita ja tänud teile, kes te tulite
lähipiirkonnast! Meie ja teie kõik
koos andsime sellele juubelile
emotsiooni ja värvi, mida mäletame veel aastate pärast!
Katre Mölder,
Avinurme naiskoori liige
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Mustvee Valla TEATAJA

Head Mustvee valla naised
Tervitan möödunud naistepäeva puhul kõiki meie valla naisi.
On meeldiv võimalus tervitada
teid kaheksandal märtsil toimunud pidupäeva puhul. Ilma
teieta, austatud naised, oleks
elu meie vallas, teadagi, palju
kurvem.
Meie vallavalitsuse koosseisust
on ligi kaks kolmandikku naised.
Tervitan Teid, kallid kolleegid,
soovin kõike head nii töö- kui ka
isiklikus elus.
Kahtlemata innustavad naised
ka meid, mehi, olema tugevad,
vaprad ja väsimatud igapäevastes tegevustes. Ega ju ei sobi mehel ilusate ja nõudlike silmade
pilgu all näidata nõrkust, tüdimust või väsimust. Kodusoojuski
on miski, mida suudavad luua
vaid naised. Seda toetust vajame

igapäevaselt.
Kallid naised, meie, mehed,
oleme teie üle uhked. Me soovime, et jääksite meie kõrvale
igapäevaelus täna, homme ja
igavesti.
Teie,
Märt Kraft

Уважаемые женщины
волости Муствеэ!
По поводу прошедшего Женского дня приветствую всех
женщин нашей волости. Приятно поздравить вас всех с праздником, состоявшемся 8 марта.
Без вас, уважаемые женщины,
жизнь в нашей волости, понятное дело, была бы намного
грустнее.
Почти две трети состава нашей волостной управы составляют женщины. Приветствую
вас, дорогие коллеги, и желаю
всего доброго и в трудовой, и
личной жизни.
Вне всякого сомнения, женщины вдохновляют и нас, муж-

чин, проявлять в повседневных
делах силу, мужество и неутомимость. Мужчине, перед красивыми и требовательными
очами не пристало выказывать
слабость, хандру или усталость.
Да и домашнее тепло – нечто,
которое в состоянии создавать
лишь женщины. В их поддержке
мы нуждаемся каждый день.
Дорогие женщины, мы, мужчины, городимся вами! Мы хотим, чтобы вы оставались рядом с нами все время, сегодня,
завтра и вечно!
Ваш,
Мярт Крафт

VOLIKOGU MUUTIS OSALISELT
SOTSIAALTOETUSTE MÄÄRASID
Mustvee vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul võttis volikogu oma 26. veebruari
istungil vastu määruse, millega
muudeti kokku kolme sotsiaaltoetuse suurust:
1) sünnitoetus suurenes tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 400
eurolt 700 eurole. Sünnitoetust
makstakse nagu varemgi kahes
osas – peale lapse sündi ja teine
osa lapse 1-aastaseks saamisel.
Toetuse taotlemise tingimuseks
on vähemalt ühe vanema elukoht enne lapse sündi Mustvee
vald ja lapse elukoht peale sündi
Mustvee vald. Teise osa taotlemise tingimuseks peab lapse
hooldusõigust omav isik olema
jätkuvalt Mustvee valla elanik;
2) eakate sünnipäeva- ja juubelitoetus on alates 1. märtsist

15 euro asemel 20 eurot, alates
100. eluaastast 50 eurot.
Juubelitoetust on õigus saada
alates 75. sünnipäevast, sünnipäevatoetust alates 91. sünnipäevast;
3) vältimatu abi toetus, mida
varem maksti 320 eurot isiku
kohta, suurenes alates 1. märtsist
500 eurole.
Vältimatu abi toetust on
võimalik maksta isikule või
perekonnale, kes on ajutiselt
sattunud kriisiolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, kuriteo või
pereliikme äkilise haigestumise
tagajärjel.

Turism on ala, kus kogu aeg
toimub miskit uut ja huvitavat.
Turismiinimestele algab aasta
messidest osavõtuga, nii ka sel
aastal oli Peipsimaa Turism ja
Sibulatee koos Lõuna-Eesti maakondadega tutvustamas 2020.
aasta tegevusi ja uusi plaane.
Esimene mess, Adventure
2020 toimus 24.–26. jaanuaril
Vilniuses, kus Peipsimaa esindajad tutvustasid Peipsimaa
turismivõimalusi ning sihtpunkte
suheldes personaalselt külastajatega. Peipsimaad esindasid
messil Peipsimaa Turism, Sibulatee ning Iisaku Kihelkonna
Muuseum.
Külastajatele olid degusteerimiseks Alatskivi mõisamaitsete
veinid ja Kadrina mõisa kodukootud leib. Leedu messi külastajad olid küll Eestis käinud, kuid
peamisteks külastuskohtadeks
olid Pärnumaa, saared ja Tallinn. Samuti olid nad Peipsimaa
olemusest teadlikud, kuid piir-

konnaga tutvuma polnud veel
jõutud. Peamiseks huviallikaks
Peipsimaal tundus neile suitsukala ja kalapüük.
Balttour 2020 toimus 31.01.–
02.02. Riias, kus tutvustati Peipsimaad läbi maitsete ning huvitavate sündmuste.
Ka Riia messil pakuti degusteerimiseks Alatskivi mõisa veine
ja Kadrina mõisa imemaitsvat
leiba. Kui Leedu külastajatest
teadsid Peipsimaad käputäis, siis
Läti külastajad olid Peipsimaast
vägagi teadlikud ning meeleldi
ammutasid uudiseid piirkonna
kohta.
Oli neid külastajaid, kes olid
eelneval aastal saanud degusteerida ja kaasa osta OÜ Latikas punases ja valges marinaadis koha
ning otsisid Peipsimaa üles juba
ainuüksi sellepärast, et rikastada
taaskord oma maitsemeeli. Sel
aastal näitasid Peipsimaa piirkonna vastu huvi üles rohkem
reisikorraldajad ning nendega

sai sõlmitud kokkuleppeid.
Tourest 2020 toimus 07.–09.
veebruaril Tallinnas. Messi esimesel päeval olid Peipsimaa Turismi ja Sibulatee eestvedajatel
12 kontaktkohtumist erinevate
riikide reisikorraldajatega, et
tutvustada piirkonda ning vahetada kontakte.
Ühtlasi oli esimene messipäev
kõige olulisem päev just turismi professionaalidele. Peale
B2B kohtumiste tegi Peipsimaa
Turismi juhataja Kadi Ploom
Lõuna-Eesti kohta ettekande, kus
tutvustas uusi turismi objekte ja
tulevaid sündmusi.
Selle aasta Peipsimaa messipinna peal tutvustati peatselt valmivat Forest hiking metsamatkarada, mis saab alguse Riiast ning
kulgedes mööda ida piiri, läbides
Peipsimaad 277km ning lõpetades Tallinnas. Kogu marsruudi
pikkuseks on ca 1100km. Sibulatee andis ülevaate kogu võrgustiku liikmetest ning peatselt toi-

muvatest sündmustest. Räpina
Loomemaja pakkus marineeritud
koha nii degusteerimiseks kui ka
kaasa ostmiseks. Mustvee valla
esindajad tutvustasid nii oma
piirkonna ettevõtjaid kui ka kogu
Peipsimaad.
Avinurme Puiduait oli väljas
erinevate töötubadega ning uudistega laastumaailmast. Iisaku
Kihelkonna Muuseum tutvustas
Alutaguse rahvusparki, mis oma
hõreda inimasustuse tõttu on
heaks rändealaks erinevatele
metsloomadele Eesti ja Venemaa
vahel.
Turismimessidel osalemise
tulemusel võime tõdeda, et Peipsimaa on vaikselt jõudmas iga
Balti riigi külastaja teadvusesse
oma rikkalike maitseelamuste,
eripärase kultuuri ja kauni loodusega.
Kadi Ploom,
MTÜ Peipsimaa Turism

Daisy Utsar
Vallasekretär

Kiire aasta algus Kalevipoja Kojas

СОВЕТ ЧАСТИЧНО ИЗМЕНИЛ
СТАВКИ СОЦИАЛЬНЫХ
ПОСОБИЙ
По предложению социальной
комиссии Муствеэского волостного совета волостной совет на
своем заседании от 26 февраля
с.г. принял постановление, по
которому изменился размер
трех социальных пособий:

Peipsimaa kogus tuntust Baltikumi
turismimessidel

пособие по рождению задним
числом, с 1 января 2020 г. увеличилось с 400 евро до 700 евро.
Пособие по рождению, как и
раньше, выплачивается в двух
частях:

Mustvee Valla Teataja
ilmub 2020. aastal üks kord kuus 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

Jaanuaris sai loetud sisse „Kalevipoja“ eepos. Kui muuseum
lahti läheb, on kõigil võimalus
tulla ja kuulata seal kasvõi terve
eepos eesti keeles kõrvaklappidest ära. Ja lugejaid oli meil üle
60. Oli noori ja vanu, lähemalt ja
kaugemalt, igaühel oma hääl ja
varjundid. Ja see ongi kõige toredam! Sest eepos on ühisloome.
Jaanuari lõpus ja veebruari
alguses olime esindamas oma
muuseumi ja seiklusparki kolmel
turismimessil – Leedus, Lätis ja
Eestis. Kalevipoja Koda sai oma
kahele teenusele EHE märgise
(Ehtne ja Huvitav Eesti). Selle
kvaliteedimärgisega on meil
nüüd Siili jõulumaa ja madalraja seiklus Kalevipoja jälgedes.

Oleme kogu oma tegevust suunamas keskkonda säästvamaks ja
vastutustundlikumaks. Hetkel on
EHE märgiseid üle Eesti ligi 80
ettevõttel ja 120 teenusel. EHE
väärtustab ökoturismi. Õnneks
on seda hakanud üha rohkem
väärtustama ka teenuse tarbijad.
Veebruaris avati Jõgevamaal
ka Kultuuritee, mille üks väike
osa on Kalevipoja Koda. Oleme
ühenduslüliks Sibulatee ja Kultuuritee vahel. Ehk siis üks tee ei
pea lõppema ühes kindlas kohas,
vaid võib minna üle järgmisele
teele. Eesti on üks lõpmatult
huvitav paik, mida avastada.
Muuseumis on ehitustööd
õnnelikult lõppenud ja hetkel
käib toimekas ekspositsiooni

loomine. Terve teine korrus saab
olema sisustatud eepose teemal.
Ja saladuskatte all võin öelda,
et see saab olema põnev kõigile
vanuserühmadele. Veel on vaja
teha majja mööbel, tegeleda
turundusega ja filmi loomisega
ja siis ongi muuseum valmis.
Väljast on meie maja juba praegu
vaatamisväärsus. Kes veel pole
jõudnud tulla kaema, olge lahked. Ja Kalevipoja mängumaa,
mis asub üle tee, ootab ka veel
viimast lihvi ja avaneb koos
muuseumiga maikuus.
Märtsis-aprillis hakkame ka
komplekteerima muuseumi kollektiivi.
Rahvamajas on veebruaris
olnud päris mitu filmiõhtut. Li-

saks toimus kuu lõpus Raimond
Valgre salongiõhtu, kus Fred
Rõigas esitas Valgre laule väga
omanäolises võtmes ja valgustas publikut tänapäeva tehnika
võimalustest. Ja peale kontserti
saime vaadata filmi „Need vanad armastuskirjad“, mis rääkis
Valgre elust.
Märtsi teine pool on sündmusterohke. Ja kuna tegemist
on teatrikuuga, siis on tulemas
esitusele ka kaks lühinäidendit.
Aprillis on suurematest sündmustest plaanis munadepüha
perepäev, mis sel aastal haarab
lisaks lasteaiale ka Koja oma
tegevustesse.
Ilusat kevadeootust soovides
Annika Oras
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Võeti vastu Mustvee valla 2020. aasta eelarve
Mustvee vallavolikogu
võttis 26. veebruari istungil
vastu Mustvee valla 2020.
aasta tasakaalus eelarve
järgmiselt:
1) põhitegevuse tulude eelarve
summas 7 944 215,91 eurot;
2) põhitegevuse kulude eelarve summas 7 857 574,91 eurot;
3) investeerimistegevuse eelarve summas –1 921 305,54
eurot;
4) finantseerimistegevus summas 249 758,69 eurot;
5) likviidsete varade muutus
summas –1 484 396,08;
6) nõuete ja kohustuste saldode muutus 100 509,77 eurot;
7) kassa-panga vaba jääk seisuga 31.12.2019. a 0 eurot.
Eelarve läbis esimese lugemise
volikogu 29. jaanuari istungil,
mille järel oli võimalus teha
täiendavaid ettepanekuid kuni
12. veebruarini.
Kokku laekus 73 ettepanekut,
mille kohta tegi vallavalitsus
koondi koos omapoolsete seisukohtadega.
Mustvee valla arengu- ja eelarvekomisjon tutvus ettepanekute
ja seisukohtadega, täiendas omapoolselt ja esitas 61 täiendavat
ettepanekut volikogule eelarve
II lugemisele.
Eelarve koostamisel on lähtutud 2019. a eelarve koostamise
põhiprintsiipidest – eelkõige
vastutustundlikust ja konservatiivsest eelarve poliitikast, vallavolikogu vastuvõetud otsustest,
raha olemasolust ja kehtivast
struktuurist (seal hulgas majan-

dusstruktuurist).
Eesmärgiks on seotud tegevuste alalhoidmine ja jätkusuutlikkus. Eelarvetaotluse summasid on vähendatud lähtuvalt
eelarvestrateegiast ja hoitud
konservatiivset joont, sealhulgas
lähtutud tegelikest võimalustest.
2020. aastal on Mustvee
valla prioriteedid:
1. Vald on jätkusuutlik – likviidseid varasid ei kasutata
tulevaste perioodide jooksvateks
kuludeks.
2. Alustada haridusreformiga
ja võimaldada hariduse kättesaadavus valla kodanikele.
3. 2019. a valmis Mustvee
valla Tervisekeskus, lahendada
meditsiini kättesaadavus valla
kodanikele.
4. Võimaldada transport üle
valla, kõikidest teenuskeskustest
valla keskusesse.
5. Elanike arvu kasvuks ja
ettevõtluse aktiviseerimiseks/
arenguks aluste loomine.
Märksõnadeks on: haridusasutused ja vallavalitsuse struktuuri
ümberkorraldamine, majandusüksuse moodustamine ja valla
erinevate piirkondade koostöö
arendamine.
2020. a eelarve kulude
planeerimisel oli olulisi
muudatusi, millest on mõjutatud kõik tegevusalad:
1. Töötasu alammäär täistööaja korral on 2020. a 584 eurot,
2019. a oli töötasu alammäär
540 eurot kuus.
2. Põhikooli ja gümnaasiumi
õpetaja töötasu alammääraks

täistööajaga töötamise korral
alates 01.01.2020 on 1315 eurot,
2019. a oli 1250 eurot.
3. Koolieelses lasteasutuses
töötava õpetaja töötasu alammäärad on alates 1.01.2020. a
90% ning magistrikraadiga või
sellega võrdsustatud tasemega
lasteaiaõpetajal 100% üldhariduskooli õpetaja kuu töötasu
alammäärast.
2019. a moodustati hallatavad
asutused Mustvee valla spordikeskus ja Mustvee valla hariduse
tugikeskus, mis mõjutavad valla
eelarvet.
2020. aastal on planeeritud järgmised põhivara
investeeringud, kokku summas 2 879 748,06 eurot:
1. Mustvee-Kasepää kergliiklustee 649 584 eurot;
2. Mustvee valla teede ja tänavate korrashoid 246 482,98
eurot;
3. Saare kergliiklustee rajamine 22 500 eurot;
4. Avinurme bussijaama ja
platsi rekonstrueerimine 28 000
eurot;
5. Common Peipsi 2 – Mustvee
jõe lõunamuuli korrastamine
352 720 eurot;
6. Mustvee turu projekt
10 440 eurot;
7. Veevarustus 310 239 eurot,
omaosalus AS Emajõe Veevärgile, sh:
- Kasepää ÜVK projekt summas 208 500 eurot
- Voore ja Kääpa ÜVK projekt
101 739 eurot.
8. Kalmistud 15 000 eurot, s.o

Mustvee kalmistu piirdeaed;
9. Avalikud tervishoiuteenused 6000 eurot, Avinurme
perearstipunkti ruumide remont;
10. Mustvee spordihoone
20 000 eurot, Päästeameti ettekirjutuste täitmiseks;
11. Avinurme kultuurikeskuse
katuse remont 7000 eurot;
12. Ulvi rahvamaja remont
52 080 eurot;
13. Peipsimaa muuseum
125 000 eurot, Peipsimaa muuseumi teise korruse renoveerimine;
14. Kasepää laululava ja tantsuplatsi remont 10 868 eurot;
15. Avinurme gümnaasium
30 000 eurot, Päästeameti ettekirjutuste täitmiseks;
16. Lohusuu põhikool 20 000
eurot, Päästeameti ettekirjutuste
täitmiseks;
17. Voore põhikooli renoveerimine 973 834,08 eurot.
raha ja pangakontode jääk
seisuga 31.12.2019 oli 1 484
396,08 eurot, mis kogu summa
suunati 2020. a eelarvesse sh.
sihtsuunitlusega, mis lisati vastavatele tegevusaladele. 2020. a
põhitegevuse tulem on planeeritud 86 641 eurot.
Volikogu vastuvõetud eelarve
ja eelarve seletuskirjaga saab
tutvuda valla kodulehel: mustveevald.kovtp.ee
ÜLLE rOSIN,
Mustvee vallavolikogu
aseesimees

Принят бюджет Муствеэской волости на 2020-й год
На своем заседании 26 февраля с.г. волостной совет Муствеэ
принял сбалансированный бюджет на 2020 год со следующими
показателями:
1) бюджет доходов от основной деятельности на сумму 7 944
215,91 евро;
2) бюджет расходов на основную деятельность на сумму 7
857 574,91 евро;
3) инвестиционный бюджет
на сумму -1 921 305,54 евро;
4) деятельность по финансированию на сумму 249 758,69
евро;
5) изменение ликвидного
имущества на сумму1 484 396,08
евро;
6) изменение сальдо требований и обязательств – 100 509,77
евро;
7) свободный остаток кассы-банка по состоянию на
31.12.2019 г.– 0 евро.
Первое чтение в волостном
совете бюджет прошел на заседании 29 января 2020 г., после
этого до 12 февраля 2020 г. была
возможность представить предложения.
Поступило в общей сложности 73 предложения, по которым волостная управа представила сводку и свое мнение.
Комиссия по развитию и бюджету Муствеэской волости ознакомилась с предложениями и
мнениями, внесла свои дополнения и представила волостному совету на второе чтение 61
дополнительное предложение в
бюджет.
При составлении бюджета
исходили из основных принципов составления бюджета на
2019 год: в первую очередь, ответственная и консервативная
бюджетная политика, принятые
волостным советом решения,
наличие средств и действующая
структура (в том числе эконо-
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мическая структура).
Цель состоит в поддержании
сохранности и устойчивости
связанных действий. Суммы
бюджетных ходатайств снижены соответственно бюджетной
стратегии, в бюджете поддерживается консервативная линия, в
том числе соответствие фактическим возможностям.
Приоритетными направлениями Муствеэской волости 2020
г. являются:
1. устойчивость волости: ликвидное имущество не используется на текущие расходы следующих периодов;
2. начало реформы в области образования и обеспечение
гражданам волости доступности образования;
3. в 2019 г. был построен
Центр здоровья Муствеэской
волости, решение вопроса доступности медицины гражданам волости;
4. обеспечение транспорта по
всей волости, из всех центров
услуг в волостной центр;
5. создание основ для роста
численности жителей волости
и активизации/развития предпринимательства;
Ключевыми понятиями являются образовательные учреждения, реорганизация структуры
волостной управы, создание
экономического подразделения
и развитие сотрудничества разных районов волости.
При планировании бюджетных затрат имеются важные
изменения, касающиеся всех видов деятельности:
1. Минимальная ставка заработной платы при полной занятости в 2020 году составляет 584
евро, в 2019 г. этот показатель
составлял 540 евро в месяц.
2. Минимальная ставка заработной платы учителя основной
школы и гимназии при работе

на полную ставку с 01.01.2020
г. составляет 1 315 евро, в 2019
году было 1 250 евро.
3. Минимальные ставки заработной платы учителей дошкольных детских учреждений
с 01.01.2020 г. составляет 90%, а
учителей с магистерской степенью или с приравненным к нему
образованием – 100% от минимальной ставки месячной заработной платы учителя общеобразовательной школы.
В 2019 г. были учреждены управляемые учреждения
Спортивный центр Муствеэской волости (Mustvee Valla
spordikeskus) и Опорный образовательный центр Муствеэской
волости (Mustvee Valla Hariduse
Tugikeskus), также влияющие на
бюджет волости.
На 2020 год запланированы
следующие инвестиции в основное имущество, в общей
сложности на сумму 2 879 748,06
евро:
1. велосипедная дорожка Муствеэ-Касепяэ, 649 584 евро;
2. содержание дорог и улиц
волости Муствеэ, 246 482,98
евро;
3. сооружение велосипедной
дорожки Сааре, 22 500 евро;
4. реконструкция автобусной
станции и площадки Авинурме,
28 000 евро;
5. Common Peipsi 2 - приведение в порядок южного мола
реки Муствеэ, 352 720 евро;
6. проект Муствеэского рынка, 10 440 евро;
7. Водоснабжение, 310 239
eurot, собственное финансирование предприятию as emajõe
Veevärk, 310 239 евро, в т.ч.:
- проект общей сети водоснабжения и канализации Касепяэ на сумму 208 500 евро;
- проект общей сети водоснабжения и канализации Вооре
и Кяэпа, 101 739 евро.

8. Кладбища – 15 000 евро,
т.е.ограждение
Муствеэского
кладбища;
9. публичные услуги по здравоохранению, 6 000 евро, ремонт помещений пункта семейного врача в Авинурме;
10. спортхолл Муствеэ, 20 000
евро, для выполнения предписаний Спасательного департамента;
11. ремонт крыши Центра
культуры Авинурме, 7 000 евро;
12. ремонт народного дома
Ульви, 52 080 евро,
13. Музей Причудья, 125 000
евро, реновация второго этажа
Музея Причудья;
14. ремонт певческой эстрады
и танцплощадки Касепяэ, 10 868
евро;
15.
Гимназия
Авинурме,
30 000 евро, для выполнения
предписаний Спасательного департамента;
16. Основная школа Лохусуу,
20 000 евро, для выполнения
предписаний Спасательного департамента;
17. реновация Основной школы Вооре, 973 834,08 евро.
Остаток средств и банковских счетов по состоянию на
31.12.2019 г. составлял 1 484
396,08 евро, вся сумма полностью была направлена в бюджет
2020 года, в т.ч. с целевым назначением, средства были добавлены к бюджету соответствующего вида деятельности. Результат
основной деятельности в 2020 г.
запланирован в размере 86 641
евро.
С принятым волостным советом бюджетом и пояснительной запиской к бюджету можно
ознакомиться на сайте волости:
mustveevald.kovtp.ee
ЮЛЛЕ РОСИН
вице-председатель Муствеэского волостного совета

Mustvee vallavalitsus teatab, et Mustvee vallavolikogu 26.02.2020 otsusega nr 15 tunnistati kehtetuks
Mustvee linnavolikogu 30.05.2007 otsusega nr 12
kehtestatud Tartu tn 1d kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringust huvitatud Mustvee linn algatas 06.09.2005
Mustvee linnavolikogu otsusega nr 34 Mustvee vallas Mustvee
linnas Tartu tn 1d kinnistu detailplaneering eesmärgiga määrata
maakasutus- ja hoonestustingimused kaasaegse infrastruktuuriga
hästi planeeritud majutus- ja puhkeala rajamiseks.
Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punktidele 1 ja 2
võib kehtestatud planeeringu või selle osa tunnistada kehtetuks,
kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt
viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima või kui
kohalik omavalitsus või planeeritava maa-ala kinnistu omanik
soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Tartu tn 1d kinnistu
detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud üle viie aasta,
nimetatud detailplaneering ei ole ajakohane. Samuti soovib
detailplaneeringust huvitatud isik, Mustvee vald, Tartu tn 1d
kinnistu detailplaneeringu elluviimisest loobuda.
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega ei kaasne olulisi
majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja looduskeskkonnale
kaasnevaid negatiivseid mõjusid.
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise materjalid on kättesaadavad Mustvee valla kodulehel.

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2020
kevadvoor ootab MTÜde taotlusi
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab
1. aprilliks 2020 maakonna vabaühenduste taotlusi, mis
aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.
Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Meede 1 - Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste
kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama
koostöö tekkesse.
Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse
kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus
kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning
kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele
vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei
osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või
asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
Toetuse summa on meetme 1 projektidele maksimaalselt
2500 eurot ja meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000
eurot. Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10%
projekti maksumusest.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e-posti
aadressile kop@jaek.ee hiljemalt 1. aprilliks 2020
kella 16.30.
2020. aastal on KOPi määrust, taotlemise tingimusi ja
taotlusvorme muudetud. Uue määruse ja taotlusvormidega saab tutvuda JAEKi kodulehel http://www.jaek.ee/
kevadvoor-2020 ja muudatusi tutvustatakse ka infopäeval.
Infopäev taotlejatele toimub 16. märtsil kella 14-17
Jõgeva riigimajas, Suur 3, Jõgeva linnas. Tutvustatakse
programmist taotlemise tingimusi ja sel aastal määrusesse, taotlus- ning aruandevormidesse tehtud muudatusi.
registreeri infopäevale JAEKi kodulehel http://www.jaek.
ee/kevadvoor-2020 või tel 520 8423, kersti@jaek.ee.
Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik menetleja,
telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.

25. märtsil alates 10
AVINURME
KULTUURIKESKUSES
etteregistreerimine
telefonil 5323 2454
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Näitus Raja vabaajakeskuses
Näitus on pühendatud Eesti
Vabariigi 102. aastapäevale,
sest tutvustatakse Eestimaal läbi
sajandeid püsinud kogukonna
inimeste pärandkultuuri, mis
on mitmekesine ja omanäoline.
Näitusel on esindatud üle saja
erineva värvi ja suurusega räti
ning salli ning kohalike käsitööliste maalitud lõikelauad.
Iga rätt on nagu lugu, millest
võib palju jutustada. Ühte rätti
näiteks kaunistab rahvussüm-

boolika: pääsuke – õnne ja
lootuse sõnumitooja; rukkilill
– sünnimaale pühendumise
sümbol. Näeb ka rätte, mis suveniirideks kaasa ostetud Eestimaa
eri paigust ja kaugemaltki.
Vanausuliste rätikute kandmine on omapärane traditsioon. Kirikus peab naistel kindlasti rätik
peas olema, olenemata vanusest.
Vastavalt pühadele on kantud
heledamaid või tumedamaid
rätte. Musta ja tumedat värvi

rätik sümboliseerib loobumist
maisest edevusest või leinast.
Hele ja valge rätik on tähistamise
ja rõõmu värv. See traditsioon
jätkub tänapäevani.
Mitmed rätikud meie näitusel
pärinevad samuti paikkonna
eakamate inimeste kodudest.
Kõige vanem on valmistatud üle
üheksakümne aasta tagasi ja
põlvest põlve edasi antud.
Näitusel toodud lõikelauad,
mida kokku kolmkümmend

viis, on mustritega kaunistatud
kultuurihuviline Raja vabaajakeskuse perenaine Aleksandra
Tšurkina. Tähelepanu äratavad
veel vanaaegne grammofon,
millele on võimalik panna plaat
mängima ja akordionid kohalike
rahvamuusikute kogudest.
Näitust saab külastada märtsi
lõpuni Raja vabaajakeskuses.

Выставка в Раяском Центре Досуга
Выставка посвящена 102-й
годовщине Эстонской Республики, которая знакомит с наследием разнообразной и самобытной культурой народов
Эстонии. На выставке представлено более ста платков и шарфов разных цветов и размеров, а
также расписные доски местной
мастерицы.
У каждого платка есть это
своя история. Особое место на
выставке занимает сине-чернобелая шелковая косынка с национальными символами: ла-

сточка - посланница счастья и
надежды; василек - символ жизни и любви к родине.
Платок, как сувенир, привозили из поездок не только по
Эстонии, но и путешествуя по
всему миру.
В церковных традициях платок - это символ. По церковным канонам предопределено
не только, каким следует быть
головному убору, но и какого
цвета в каких случаях надевать
и как повязать. Старообрядкиклирошанки на повседневнюю

службу как правило одевают
черные платки, цвет подчеркивает скромность и смирение,
отказ от мирской суеты и праздной жизни. Светлые платки
символизируют праздник и радость. Покрывать голову платком считалось обязательно, чь
эти продолжаются и по сей день.
Платки передавались от матери к дочке. Самый старинный
платок на выставке сохранен с
начала прошлого столетия, ему
больше девяносто лет. Для семьи он является родовой релик-

вией.
На выставке так же представлены авторские работы Александры Чуркиной - сказочные
расписные доски, всего 35 работ.
Так же здесь можно увидеть
старинный звучащий граммофон и гармошки, для каждого на
выставке найдется что-то интересное.
Выставка будет открыта до
конца марта, ждем всех желающих!
Valentina Jazõkova,
Raja Vabaajakeskuse juhataja

Mustvee valda jääb teenindama 21 kirjakasti
Vaata oma lähima kirjakasti
asukohta!
Kiired arengud infokommunikatsioonitehnoloogias on kaasa
toonud muutusi inimeste suhtlemis- ja tarbimisharjumustes.
Kirju saadetakse vähem, kuna
suhtlus on kolinud e-kanalitesse.
Samas on taas populaarsust kogumas postkaartide saatmine, nii
et postiteenusest on üha enam
saamas mitte kiire info, vaid
emotsioonide vahendaja.
Eesti Post käib muutustega
kaasas, ent ei unusta inimesi,
kes eelistavad traditsioonilisi
kirjasaatmisvõimalusi või soovivad oma häid soove postkaardiga
teele panna. Et ka nende elu
oleks lihtsam, kiirem ja mugavam, alustas Eesti Post 2017.
aastal kirjakastide võrgustiku
korrastamist ja tõi kirjakastid
käidavatesse kohtadesse. Eesmärk oli, et inimestel oleks lihtne
postitada oma kiri muude asjatoimetuste kõrval ning selleks

poleks vaja teha eraldi käiku
kirjakasti juurde.
Õigete kohtade leidmiseks
küsis Eesti Post nii kohaliku
omavalitsuse kui elanike abi.
Koostöö toimis hästi ning suur
hulk kirjakaste said vähekäidavatest kohtadest viidud just sinna,
kuhu kohalikud soovisid.
Seda, et said valitud õiged
kohad, näitab see, et elanike või
omavalitsuse soovil ümberpaigutatud või vanasse sobivasse paika
jäetud kirjakastide kasutatavus
pole hoolimata kirjade mahu
vähenemisest langenud või on
isegi kasvanud.
Samas on mugavates kohtades
paiknevad kirjakastid toonud
kaasa selle, et kõrvalisemate
kirjakastide kasutus on järsult
langenud. Tõenäoliselt just selle
tõttu, et isegi kui kõrvalisem
postkast on inimesele lähemal,
eelistab ta postitada kirja muude
tegevuste käigus ehk kasutab selleks enamkäidavas kohas asuvat

kirjakasti.
Mustvee vallas on kirjakaste,
mida praktiliselt ei kasutata
või kasutatakse äärmiselt vähe.
Mustvee vallas on kokku 25
kirjakasti, 4 kasti on need, mis
seisavad praktiliselt tühjalt.
Samas kirjakandja peab neid
kontrollimas käima, kogumisring
ja aeg pikeneb.
Asjatu töö vähendamiseks
võtab Eesti Post need kirjakastid maha. Võrgustikku hakati
korrastama selle aasta 25. veebruaril.
Lähimate kirjakastide asukohti
saavad kliendid vaadata kodulehel (Asukohad ja lahtiolekuajad/
Kirjakastide register). Kirjakast
on see, kuhu inimesed ise kirju
postitavad. Postkast on kodu
või asutuse juures olev postkast,
kuhu inimesele/asutusele posti
tuuakse. Postkastide asukohti
kirjakastide võrgustiku korrastamine loomulikult ei puuduta.
Häid kirju kõigile!

Valla kirjakastide asukohad
Kirjakasti 		
aadress 		

Asula, 			
kirjakasti asukoha 		
linn			kirjeldus

kasti nr

Rakvere 1		
Avinurme		
Avinurme, Rakvere tn 1		
4-100
Vadi küla 		Vadi 			Vadi 1				4-106
Ulvi küla		Ulvi			Ulvi küla				4-115
Maetsmaa küla		Maetsmaa		Pärniku				4-282
Kalma küla		Kalma 			Kalmaküla			4-84
Vilusi küla		Vilusi			Vilusi				4-86
Lohusuu 		
Lohusuu aqlevik		
Lohusuu kauplus ALDAR		
4-92
Võidu 21		
Avinurme
Võidu tn 21			
4-99
Saare			Saare			Saare kauplus			5-108
Voore			Voore			Voore postkontor, välimine		5-112
Jaama			Jaama			Jaama kpl.			5-114
Sõpruse 90		Kasepää			Kasepää
						vallavalitsus/Sõpruse 90		5-121
Omedu		Omedu			Omedu küla			5-125
Sõpruse tn 139		Tiheda			Tiheda küla			5-126
Vana-Saare		Vana-Saare		Pille pood			5-194
Veila			Veia küla			Veia küla				5-198
Metsaküla		Metsaküla		Metsaküla			5-225
Halliku		Halliku			Halliku				5-239
Ruskavere		Ruskavere		Ruskavere			5-298
Uus-Narva 5		Mustvee			Mustvee bensiinijaam		5-69
Tartu tn 7		Mustvee			Mustvee postipunkti		5-92
						juures

Igal pööripäeval toimub Kääpal

RAHVAKOOSOLEK
ja järgmine on

21. märtsil kell 12
rahvamaja suures saalis
Esinejad ja teemad, mida käsitleme:
1. Olukord vallas ja volikogus – meie piirkonnast valitud
volikogu liikmed
2. Kääpa kogukonnakogu – tutvustus ja sõnavõtt Elvira Osbergilt
3. Kalevipoja muuseumi ja rahvamaja tegevused – Annika Oras
4. Soovijatele majatuur valmivas muuseumimajas.
Ootame sind, et mõnusalt kohvilaua taga asju arutada!
P.S. Võimalus uudistada „Talve“ filmi fotonäitust
suures saalis
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KredEx avab lasterikaste
perede kodutoetuse
taotlusvooru
MTÜ Jõgevamaa Kultuurikoda kuulutab välja
IDEEKAVANDI KONKURSI
Jõgevamaa laulupidu 2021 stsenaariumi kirjutamiseks
Konkursitöödelt oodatakse peo läbiva teema väljatoomist ja
kontseptuaalset kirjeldust vähemalt ühel A4 leheküljel, võimalusel
peo toimumise koha väljatoomisega.
Kontseptsioonis tuleb silmas pidama järgmisi osalejaid:
* Koorilauljaid koolikollektiividest kuni eakateni hõlmates
kõiki kooriliike.
* Puhkpillimängijaid
* Rahvamuusikuid
Võistlustöö preemiaks on 250 € ja võidutöö autoril on soovi
korral võimalus lavastada pidu oma stsenaariumi järgi.
Võistlustöö koos autori andmetega palun esitada hiljemalt
30. aprilliks 2020 e-mailile jogevamaa.kultuurikoda@gmail.com
või kinnises ümbrikus märgusõnaga „Laulupidu 2021“
aadressil Aia 6, Jõgeva 48306
Lisainformatsioon aadressil
jogevamaa.kultuurikoda@gmail.com või telefonil 5165236.

Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus
kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja
kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni 10
000 eurot. Kolme- ja neljalapseline pere, kellele on eelnevalt
ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt toetust
taotleda 5000 eurot. Viie- ja enamalapseline pere, kellele on
eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt
taotleda 10 000 eurot.
Taotlust saab esitada alates 16.03.2020.a. KredExi e-teenuste keskkonnast või e-posti teel aadressil toetused@kredex.ee
(vajavad digitaalse allkirjastamise võimalust). Taotlusi saab
esitada ka paberil, posti teel aadressil „Kodutoetus“, SA KredEx,
Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Vormid lisatakse kodulehele 16.03.2020 a. Info taotlemise
tingimuste ja taotluste esitamise kohta leiate KredExi kodulehelt.
Täpsustavate küsimuste korral võtke palun ühendust kodutoetuse halduriga: Kersti Saar tel 667 4109, Anu Holmberg
tel 667 4110, Aire Oolup tel 667 4120. Kodutoetuse e-posti
on toetused@kredex.ee
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Vallavolikogus ja vallavalitsuses
Vallavolikogus 26. veebruaril
Istungist võttis osa 19 volikogu
liiget
Istungit juhatas volikogu aseesimees Ülle Rosin
• Mustvee vallavolikogu istungite ajakava
• Otsustati detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamine Tartu tn
1d Mustvee linnas
• SA Mustvee Tervis tervisekeskuse infot andis haldusjuht
Pavel Kostromin
• Ülevaate Mustvee raamatukogu 2019. aasta tööst andis
ülevaate juhataja Anu Ots
• Otsustati Mustvee valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade muudatuste kehtestamine – sünnitoetus kokku 700
eurot, esimene osa 350 eurot
ja teine osa 350 eurot; Eakate
sünnipäeva ja juubelitoetus 20
eurot ning alates 100. eluaastast
50 eurot; Vältimatu abi toetus
kuni 500 eurot isiku kohta.
• Toimus Mustvee valla 2020.
aasta eelarve II lugemine

• Kinnitati Mustvee valla
2020. aasta eelarve
• Vallavolikogu komisjonides
toimuvast andsid ülevaate komisjonide esimehed
• Vallavalitsuse infos andis
ülevaate vallavanem Märt Kraft
• Kasepää – Mustvee kergliiklustee ja Voore koolihoone
ehituse kohta andis ülevaate
abivallavanem Koit Prants
Järgmine vallavolikogu
istung toimub 25. märtsil
Vallavalitsuses 6. veebruaril
• Kehtestati Peipsimaa muuseumi hinnakiri
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati ühismahuti kasutamine
• Otsustati korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise
taotluse rahuldamata jätmine

• Kehtestati Mustvee valla
teedel koormuspiirang
• Otsustati hinnapakkumuse
kinnitamine Kääpa külas Tuuslari katastriüksuse jagamiseks
• Anti luba avaliku ürituse
korraldamiseks
Vallavalitsuses 13. veebruaril
• Otsustati auhinna Mustvee
valla aasta tegu 2019 andmine
• Otsustati munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine
• Otsustati sotsiaaleluruumi
üürilepingu lõpetamine
• Otsustati sotsiaaleluruumi
üürilepingu sõlmimine
• Otsustati sotsiaaleluruumi
üürilepingute pikendamine
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
• Algatati pärimismenetlus
• Otsustati Mustvee linnavalitsuse 07.12.2000. a korralduse
nr 205 „Maa ostueesõigusega
erastamise võimalikkuse ja tingimuste kohta» muutmine
• Väljastati kasutusload Must-

vee linnas Tartu tn 7b kinnistule
ehitusmaterjalide kaupluse ja
selle võrkaiaga piiratud väliala
koos parklaga kasutamiseks ja
Lohusuu alevikus Ülejõe tn 11
kinnistule puidutööstuse hoone
kasutamiseks.
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati ühismahutite kasutamine
• Otsustati soodustuse andmine SK-le Mustvee, Mustvee
spordihoone tasuta kasutamine
võistluste läbiviimiseks
• Otsustati puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine
• Toimus Mustvee valla 2020.
a eelarve muudatusettepanekute
ülevaatamine
Vallavalitsuse 20. veebruaril
• Otsustati nõusoleku andmine munitsipaalmaa koormamiseks isikliku kasutusõigusega
• Anti nõusolek katastriüksuse
jagamiseks

В Лохусуу праздновали Масленицу

Rahvapidu Maslenitsa Rajal
1. märtsil Raja vabaajakeskuses toimus traditsiooniline
rahvapidu Maslenitsa. Talve
viimased päevad on meile heldelt lund ja külma pakkunud,
on aeg talviseks lõbutsemiseks!
Kõige õnnelikumad olid lapsed,
nad tantsisid, sõitsid kelguga
ja võtsid aktiivselt võistlustest
osa. Esinesid ka meie ansamblid
Rainka ja Nadežda. Maslenitsa
kulminatsiooniks on hernehirmutise põletamine. Suur tänu
meie naistele, kes küpsetasid
pannkooke, aitäh Raja noortekeskusele, täname Tamme Ratsutalu ja kõiki, kes aitavad esivanemate traditsioone elus hoida.
Ilusat kevade algust kõigile!
1 марта на площадке у центра
досуга Рая собрались люди со
всей округи на традиционное
масленичное гуляние, чтобы
зиму проводить и весну встретить. Зима щедро одарила нас

лишь на эти дни снежным покровом и минусовой температурой, самое время для зимних
забав! Больше всего радовались
конечно же дети, они танцевали,
катались на санях, принимали
активное участие в конкурсах.
Также выступили наши ансамбли «Раинька» и «Надежда». Кульминационный момент праздника - это сжигание чучела, вместе

с ним сгорели прошлые обиды,
хворь и все ненужное. Большое
спасибо нашим женщинам, которые напекли блинов столько,
что накормили не только три деревни, но и всех гостей! Спасибо всем, кто помогает сохранять
народные традиции своих предков. Поздравляем всех с наступлением весны!
Raja Vabaajakeskus

• Otsustati katastriüksuse
lähiaadressi muutmine
• Väljastati projekteerimistingimused Pillipõllu katastriüksus
Kiisli küla PEJ projekti koostamiseks, Tündri katastriüksus Veia
küla PEJ projekti koostamiseks,
Pihkva tn 1 Mustvee linnas olemasoleva elamu lammutamine ja
uue püstitamine ning Veianurme
katastriüksus Veia küla PEJ projekti koostamiseks
• Ehitusloa väljastamine 163
• Kasutusloa väljastamine 164
• Loa andmine avaliku ürituse
korraldamiseks
• Hajaasustuse programmi
taotluste hindamise komisjoni
moodustamine
• Nõusolekute andmine jäätmeveosageduse muutmiseks
• Jäätmevaldajate tähtajaline
vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Mustvee valla eelarvest
makstavate sotsiaaltoetuste määrade muutmine volikogu eelnõu

Vallavalitsuses 27. veebruaril
• Otsustati korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise
taotluste rahuldamata jätmine
• Mustvee vallavolikogu otsuse eelnõu „Avinurme valla,
Kasepää valla, Lohusuu valla,
Saare valla ja Mustvee linna ühinemislepingu muutmine“
• Väljastati ehitusluba Avinurme alevikus Võidu tn 50
olemasolevale tööstushoone
katusele kuni 500kW päikeseelektrisüsteemi paigaldamiseks
ja ühendamiseks Elektrilevi OÜ
võrguga läbi otseliini
• Avinurme kultuurikeskuse
hinnakirja kehtestamine jäi vastu
võtmata
• Otsustati tugiisikuteenuse
määramine
• Otsustati sotsiaaleluruumi
üürilepingu lõpetamine
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitise määramine

Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в феврале…..! Да,
настоящий снег в этом году выпал в последние дни февраля. На радость не только детворе, но и взрослым.
А 1 марта в Лохусуу традиционно праздновали Широкую Масленицу. На площадке у центра Досуга красовалась Масленица – чучело, созывая всех на весёлое гуляние. Увлекательные игры и спортивные состязания не давали скучать, даже пессимистам. Праздник
продолжился концертом, который подготовила детская вокальная
студия «Аплодисменты». После концерта, любимое занятие детворы
- катание на снегоходах. Накатались вдоволь! И какой же праздник
без угощений? В доме Досуга угощались гороховым супом и горячим
чаем с блинами. По старой традиции сожгли чучело Масленицы символ злой зимы, а с нею все печали и невзгоды . Праздник удался,
не смотря на капризы природы.
Выражаем огромную благодарность всем, кто принял активное
участие в подготовке и проведении замечательного, деревенского
мероприятия, а Волостному правлению огромное спасибо за финансовую поддержку!
Коллектив центра Досуга Лохусуу
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Mustvee Tervisekeskuses pakutavad teenused
Kastani tn 40 Mustvee linn, Tervisekeskuse infotelefon: 5366 0433
Perearst Ülle Lomp

Perearst Tatjana Štsaslivaja

Kabinet avatud:
E, K, N, R 8.00–16.00
T
10.00–18.00
Perearsti vastuvõtt:
E, K, N, R 9.00–13.00
T
13.00– 8.00
Pereõe vastuvõtt:
E, K, N, R 8.00–12.00
T
8.00–10.00 (koolis)
12.00–14.00 kabinetis
Helistamise ajad:
Telefon 5880 4266
E, K, N, R 8.00–10.00; 13.00–15.30
T
9.00–10.00; 13.00–15.30

Perearsti vastuvõtt:
E, T, K, R
9.00–13.00
N
14.00–18.00
Pereõdede vastuvõtt:
E, T, K, R
8.00–12.00
12.00–16.00
N
10.00–14.00
14.00 – 18.00

Telefon 772 6612
E, T, K, N, R 14.00–15.30

Helistamise ajad:
Telefon 5300 6910 ja 772 6677
E, T, K, R 11.00–13.00; 14.30–15.30
N
10.00–12.00; 14.00–16.00
Ultraheli dr. Petro Babjak
T, N,
10.00–13.00

Füsioterapeudi vastuvõtule
saab ette registreerida
telefonil 5683 8193
või sille.krillo@gmail.com
Koduõe telefon 5345 3753
Sotsiaaltöötaja (Mustvee piirkond)
Käty Kakko vastuvõtt:
E ja N 9.00 – 16.00
Telefon 5196 7640
Piiri Hambaravi OÜ
E, K, N, R 9.15–15.00
T
10.00–15.00
Telefon 772 6393

Dunamis MTÜ
* Ravimassaaž
* Nõustamine
* Kogemusnõustamine
Telefon 5383 1115 ; info@dunamis.ee
Kosmeetik (erinevad iluteenused)
Eleanor Lainjärv registreerimine
telefonil 5892 2924 või Facebookis
SA Mustvee Tervisel (aadressil Tartu 59)
on iseseiseva statsionaarse õendusabi leping
Eesti Haigekassaga.
Õendusabi saamiseks on vajalik
perearsti/arsti saatekiri.
Vajalik registreerimine telefonil 772 6677
või 5375 1344.
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ÜRITUSED MUSTVEE VALLAS

12. märtsil kell 19.00 etendus „Naer on terviseks“
Mustvee kultuurikeskuses
20. märtsil kell 18.00 kino „Talve“
Kasepää rahvamajas
21. märtsil kell 12.00 kevadine rahvakoosolek
Saare rahvamajas Kääpal
21. märtsil kell 20.00 tantsupidu ansambliga
Viska viis Saare rahvamajas Kääpal
22. märtsil kell 12.15 teatrikuu puhul meie rahvamaja
noorte näitering lühinäidendiga „Vaeslapse
käsikivi“. Lavastajaks Mati Tikk.
Saare rahvamajas Kääpal
24. märtsil kell 19.00 kino „Asjad, millest me ei
räägi“ Avinurme kultuurikeskuses
25. märtsil kell 10.00 märtsiküüditamise
mälestuspäev Saare rahvamaja juures.
25. märtsil kell 19.00 teater „Unerohi“
Mustvee kultuurikeskuses
26. märtsil Jõgevamaa põhikoolide ja gümnaasiumide
kooliteatrite festival
Mustvee kultuurikeskuses
30. märtsil kell 11.00 Maarjateatri etendus
„Kuressaare valge eesel“
Saare rahvamajas Kääpal
1. aprillil kell 19.30 film „Salmonid – 25 aastat
hiljem“ Mustvee kultuurikeskuses
3. aprillini Avinurme raamatukogus on avatud koostöös
kogukonnaga lõhnaõlipudelite näitus
3. aprillil kell 10.30–11.15 ja Mustvee kultuurikeskuses,
kell 12.30–13.15 Avinurme gümnaasiumis
rahvusvahelist lasteraamatupäeva
tähistame koos kirjanik Epp Petronega
8. aprillil Peterburi teater „Juhuslik külaline“
Mustvee kultuurikeskus
14. aprillil kell 10.00 teater „Prints seakarjus“
Mustvee kultuurikeskus
17. aprillil kell 12.00 Mustvee valla laste
lauluvõistlus „Peipsi ööbik“
Mustvee kultuurikeskus

Õnnitleme pisipõnnide vanemaid
DESIrEE TAMM 05.02.2020
ArSENI FrOLOV 07.02.2020
KEIJO TÄPSI
26.02.2020

Õnnitleme märtsikuu
juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi
Tiiu Leeben
Vello Sillamaa
Ljubov Keerus
Ats Abroi
Tiiu Uukkivi
Kalju Kuslap
Elvira Moltschanow
Nadežda Lukina
Valentina Katšan
Eevi Müür
Voldemar Hein

75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
85

Viivi Kaitsa
Juta Kask
Heldi raudsepp
Maimu Hanst
Taimi Filippov
Lidia Toit
Valve Haav
Helmi Paju
Marija Pantelejeva
Olga Vorho

80
80
90
90
90
93
93
94
95
97

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

Mälestame lahkunud vallakodanikke
IGOR GOLODSINSKI
VIKTOR TOPKIN
KLAVDIA KOHAL
ANNA PRUSSAKOVA
HELI RAUDSEPP
VIRVE LIIAS

09.06.1939 – 10.02.2020
29.03.1950 – 15.02.2020
27.04.1919 – 07.02.2020
16.02.1922 – 08.02.2020
04.01.1938 – 10.02.2020
06.02.1942 – 26.02.2020

