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Vallavanema veerg
Esimene kuu vallavanema
ametipostil on möödunud tempokalt. On olnud huvitavaid
kohtumisi paljude toredate inimestega, palju suhtlemist ja
avastamist. Kohtumiste emotsioonid on mitmekülgsed ja
mõnikord ka vastakad nagu uues
ametis alustamisel ikka.
On veidi kurb, et mitmes kogukonnas on ühtsustunne lahkarvamustele alla jäänud. Valla edukus sõltub väga suurel määral
rahva omavahelisest koostööst
ja siinkohal näen vallavanemal
rolli eriarvamustest ülesaamisele
kaasa aitamises. Meil on palju
ühiseid asju vaja kokku leppida.
Näiteks see, kuidas me ühiseid
tegevusi korraldame, millised on
planeeritavate investeeringute
prioriteedid, kuidas kujundame
tulevikus haridusasutuste ja
teenuskeskuste tööd jne.
Rõõmu olen tundnud selle üle,
et vallas toimub suurepäraseid
üritusi. Meil on palju tublisid
inimesi, kes neid korraldavad ja
selle eest suurt tunnustust väärivad. Heameelt olen tundnud
ka selle üle, et mitmed aktiivsed
inimesed on ise kontakti otsinud
ja valla tegemiste ning tuleviku

teemadel arutleda soovinud.
Põhilisteks teemadeks on olnud
kommunaalteenused ja teede
korrashoid. Samas on olnud ka
huvitavaid mõtteid valla arendamiseks ja elanike arvu vähenemise pidurdamiseks. Üllatav
on, et sellistel kohtumistel olen
tundnud väga positiivset toetust.
Aitäh selle eest!
Aivar Lainjärv,
vallavanem

Первый месяц в должности
волостного старейшины прошел в быстром темпе. Было
множество интересных встреч
со многими приятными людьми, много общения, много открытий. Эмоции от встреч были
разнообразными, иногда противоречивыми, как оно обычно и
бывает при вступлении в новую
должность.
Чуточку грустно от того, что
в нескольких сообществах чувство единения отступило перед
разногласиями. Успех волости
в очень большой степени зависит от сотрудничества людей, и
в этом роль волостного старейшины я вижу в помощи в преодолении этих разногласий. Нам
нужно договориться во многих
общих делах. В том, как мы проводим совместные действия.
Каковы приоритеты запланированных инвестиций, как в
будущем будут работать наши

образовательные учреждения и
центры услуг и т.д.
Радость мне доставляет то,
что в волости проводится много
замечательных мероприятий. У
нас много хороших людей, которые их проводят и за это достойны признания. Меня радует
также то, что многие активные
люди сами вышли на контакт и
захотели обсудить деятельность
волости и темы будущего. Основными темами были коммунальные услуги и обслуживание
дорог. Были также интересные
идеи по развитию волости и
сдерживанию процесса снижения количества жителей. К своему удивлению во время таких
встреч я ощущал очень положительную поддержку.
Спасибо за это!

Avinurme külade Suveõhtujutud ei lõpe veel niipea
Avinurme kandi külad on
võtnud nõuks sellel suvel uusi
teadmisi saada, mis küll igapäevaelus alati vajalikud ei ole, kuid
maailmapilti avardavad ja mõnes
mõttes siiski ka elus toimetulekut
toetavad.
Eelmise aasta külade juubelipidude järel jäi rõõmu kõrvale ka
pisuke kahjutunne, et pidu läbi
ja kõik need head koostöötoimetused jäävad jälle aastaks või
mitmeks ootele. Nii otsustasime,
et head kogemust ja koostöötahet ei saa lasta raisku minna.
Kasutasime ära Adraku küla
väga head tagasisidet saanud
suveõhtujuttude korraldamise
kogemuse ning laiendasime seda
meie kandi kaheksasse külasse.
Praegu on peetud juba viies
külas Suveõhtujutud. Piilsis esitles Piret Haav oma väga põhjalikku ja huvitavat uurimust piirkonna koolide ajaloost, Vadi külas
kuulasid õpetaja Alli Kaaramaa
kogutud teadmisi metsloomade
elust ja käitumisest. Kohaletulnud jagasid ka oma huvitavaid
ja värvikaid lugusid kohtumistest
metsloomadega. Ulvi külas olid
22. juulil mitmete tiitlitega võistlustantsijapaari suveõhtujutud,
kus Ulvilt pärit Agneta ja tema
partner Kaspar tutvustasid oma
elu võistlustantsijatena ning kuulajad said osa pealtpoolt säravas,
kuid tegelikult ränkraskest ja
kallist spordialast.
1. augustil uurisid Laekannu
rahvas ja külalised õpetaja Mare
Allika juhendamisel niidutaimi,
mis ka söögiks sobivad. Muusikat tegid tuntud ja armastatud
peomuusiku Tiia Paisti tütred.
2. augustil nautisime väikese
Kiissa küla ühe pere Taive ja

Mati Koroli suurt ettevõtmist –
Kiissa küla pillipäeva – lugudega
pilliõppest ja pillide (lõõts, kitarr
jm) valmistamisest. Muusikuid
oli Soomest ja Võrust ja neid oli
hulganisti Avinurme kandist pärit. Kokku ligi 30. Sõime maitsvat
suppi, vihtlesime suitsusaunas ja
kuulasime muusikat.
8. augustil on Adraku külas
Küta talus sellest külast pärit või
siin elanud õpetajate kokkutulek.
Külaga on seotud üle 30 õpetaja.
Üks tavaline koolipäev seitsme
koolitunniga, mida juhendavad
oma küla õpetajad. Kosutavad

vahetunnid ja koorilaul nagunii. Ka võimlemine. Külast pärit
muusiku: Meelis Vaher kitarriga
ja Arvi Matsi lõõtspilliga. 14. augustil on Maetsmas Kalda talus
suveõhtujuttude teemaks külast
läbi voolav Avijõgi, selle elustik
ning läheduses asuv Maetsma
soo, Kukelinn ja sellega seotud
legendid. Külapeol on kuulda
muusikat mitmelt muusikult ja
koosseisult. 18. septembril on
Avinurme Külavanemate Koja
korraldatav väikekülade päev,
kus uurime ja turgutame väikekülade oma elutahet ja ellujää-

misinstinkti, abiks teadjamad
külaliigutajad. Ja suve lõpetuseks toimub Paadenurme küla
kokkutulekul kohalik, ajalooline
ja praegune toit ning maitsed 20.
septembril.
Alati on avatud maiuspalu
pakkuv küla oma kohvitare ja
muusikalisi elamusi kinkivad
kohalikud muusikud.
Suveõhtujutud on külainimestele väikesteks lihtsateks kokkusaamisteks, jutuvestmiseks,
uudiste vahetamiseks, aktiivsemate elanike koos hoidmiseks,
külalistele kogukondade ettevõetu avastamiseks. Toimunud
suveõhtujuttudest on oma küla
inimeste kõrval osa saanud ka
teised, rohkelt on kohal elanikke
ka naaberküladest, on ka kaugemalt tulnuid. Mis ongi väga
tore, sest nii levib arusaam, et ka
väikeses külas on elu, armastust
oma küla vastu ja teadmishimu.
Piilsi küla suveõhtujuttude
tagasisidest: me hakkame igal
aastal selliseid jutuõhtuid suvel
korraldama. Vadi külaseltsist
Alli Kaarama, üks korraldajatest:
„Väga mõnus, kodune, lõkketule
ja kergete muusikaminutitega
ning uudsete ja vajalike teadmistega õhtu. Piia Leemet-Vettik:
„Tore üritus peaaegu olematute
vahenditega.“
Abiks on olnud kohaliku omaalgatuse programm, Mustvee
vald ja Avinurme Külavanemate
koja toetus.
Mis muud kui teadmistejahile
ja pidusse! Veel on aega!
Krista Pedak,
Avinurme Külavanemate Koja
juhatuse liige

Айвар Лайнъярв
ваш волостной старейшина

Alates 13. juulist töötab Mustvee vallavalitsuse Mustvee
piirkonna sotsiaaltöötajana Ene Müürsepp –
kabinet asub Kastani 40 Mustvee linn
(Tervisekeskuse hoone),
e-mail: ene.muursepp@mustvee.ee, telefon 5196 7640

Kooliaasta aktused
Mustvee valla koolides
Avinurme Gümnaasium 1. september kell 9
Avinurme kultuurikeskus
Lohusuu Kool 1. september kell 9 kooli aula
Mustvee Kool 1. september kell 9
Peipsi Gümnaasium 1. september kell 10
Voore Kooli aktuse info kooli kodulehelt alates 25. augustist
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Mustvee Valla TEATAJA

Huvitavad tegemised Voorel

Sellel aastal pisut teistmoodi
kui eelmistel mitte meist
sõltuvatel asjaoludel
Kahjuks jäi ära traditsiooniline jaanituli Voore pargis,
kuid vaatamata sellele oli kõigil
võimalus süüdata 23. juunil
oma kodune jaanik Matsemäe
tulealtarilt võetud kiirega, mille
teekond oli pikk Tallinn-Põltsamaa-Mustvee. Tuld aitasid tuua
ja hoida toredad noored – kodutütar Liisa-Marie Paas ja usin
tantsupoiss Ustus. Tulealtaril
võtsid meid vastu hõbehäälsed
laulumemmed.
27. juunil ja 1. augustil toimusid pisut teistmoodi üritused,
nimelt rannapiknikud. Natuke
tavatu paik kontsertide jaoks,
kuid tahame tutvustada võõrastele inimestele meie kõiki
kauneid paiku, meie kodu asub
ju looduskaunis piirkonnas. Paul
Neitsovi ja Alen Vesiko kontserdid tõid meie kanti üllatavalt
palju rahvast ning võime lugeda
üritused kordaläinuks.
12. juulil oli suur koristuspäev,
sest maikuus ei olnud võimalik
talgupäeva korraldada. C-Jam
oli 16.07 kontserdipaigaks valinud välja just Voore pargi ning
külaliste tulekuks on vaja ikka
ette valmistuda. Ja siis hakkas
juhtuma öös asju, teisipäeva
hommikul tööle sõites jäi silma,
et laululava küljed kiirgasid
pargi vahelt vastu. Mis toimub?
Asja uurides selgus, et tublid,
asjalikud ja toimekad noored
olid öösel taskulambi valgel need
valgeks värvinud. Aitäh!
19. juulil toimus traditsiooniline külade spordipäev Voore
ranna-alal, nii osavõtjaid kui ka
pealtvaatajaid jagus, oli väga
lustakas üritus, aitäh Saare valla
kultuuri- ja spordiseltsi vabatahtlikud tegijad.
Täname Mustvee valda ja
majandusosakonda, sest juulikuus saime endale lõpuks ometi
turvalise ja kergesti ületatava
jalakäijate silla, SA Voore Aktiviseerimiskeskus kirjutas 2019.
aastal sillaremondi valla eelarve
strateegiasse sisse.
Tänavune eakate ekskursioon
oli planeeritud tegelikult Haapsallu, kuid paraku nii ei läinud. Käisime hoopis külastamas
kodulähedasi kohti – Siimusti
Keraamikat ja Savikoda, Põltsamaa roosiaeda, veinikeldrit
ning muuseumi ja Võhma Valgusevabrikut. 50-kohaline buss
oli rahvast täis ning kõik reisiga
väga rahul, mis sellest, et kaugele ei saanud. Eakate ekskursioon
toimus sel aastal juba 17. korda

ning seekord rahastas meie
transporti Aivar Kokk.
Kahel viimasel õhtul on toimunud Voore vahel mingid kummalised asjad – täiskasvanud koos
lastega mängivad nostalgilisi
mänge õues – trihvaad, mädamuna, heeringas-heeringasüks-kaks-kolm. Huvilisi rohkem
kui 20. Mis toimub? Toredad
lapsevanemad leidsid, et nende
lapsi on vallutanud helesinised
ekraanid ning nad ei oskagi
mängida neid mänge õues,
millega lapsevanemad oma
suveõhtuid kilgates sisustasid.
Tore, et ka Ruskavere, Kallivere
ja Varbevere lapsed endid meie
külas hästi tundsid. Nii-öelda
vanaemad enam kaasa ei mängi,
kuid manustasid asjale veelgi
rohkem nostalgiat – vastvalminud metsvaarikamoos ja pätsisai
nagu vanasti, mida ikka murda
sai, viis keele alla. Kes veel julgeb
öelda, et Voorel ei toimu midagi?
Kohe, kohe on kätte jõudmas
Rukkimaarjalaat oma traditsioonilise rukkileiva konkursiga,
kuid jällegi mittetraditsiooniline
toimumispaik ranna-ala. Seda
seetõttu, et osaleme sel aastal
Kääpa kohvikutepäeval oma
Ranna-ala kohvikuga, kus peab
olema tagatud voolav vesi ja
WC. Kogukonnast on tulnud
ettepanek koguda õnneloosiga
raha discgolfikorvi ja -ketaste
soetamiseks, mille saaks paigutada avalikuks kasutamiseks
ranna-alale. Selleks, et õnneloos
ka õnnestuks, ootame asju, mida
oleks võimalik seal müüa. Samal
õhtul esineb tantsuks Tauri Anni.
22. augustil on tulemas ülilahe
Voore turvalisuse päev, kus demonstreeritakse päästetehnikat
ja -võimekust, õnnistatakse sisse
Voore Tuletõrje Seltsi ahjusoe
lipp. Üritust toetavad kogukondliku turvalisuse maakondlik
taotlusvoor ning veel paljud
sponsorid.
Juulikuus vahetati välja Voore
mänguväljaku piirdeaed, mida
rahastas KOP 2019 meede 2: elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine ning omaosalus
projektirahastusele oli meil endil
eelnevate aastate õnneloosist
kogutud.
Voore kogukonna nimel
Maarika Kits,
SA Voore Aktiviseerimiskeskuse juhataja
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Vallavolikogu istungid juunis ja juulis
3. juunil toimunud volikogu
erakorralisel istungil oli päevakorras vallavanema valimine,
volikogu aseesimehe valimine
ja arengu- ja eelarvekomisjoni
kinnitamine ning vallavanemale
töötasu määramine.
Vallavanema kohale esitati
kaks kandidaati: Aivar Lainjärv
ja Urmas Tross.
Salajase hääletuse läbiviimiseks moodustati 3-liikmeline
häältelugemiskomisjon. Valimistulemusena valiti 12 poolthäälega Mustvee vallavanemaks Aivar
Lainjärv.
Urmas Tross sai 8 poolthäält.
Volikogu aseesimehe kohale
esitati samuti kaks kandidaati:
Ants Rummel ja Tarmo Tomson.
Valimistulemusena valiti 12
poolthäälega volikogu aseesimeheks Ants Rummel, Tarmo
Tomson sai 8 poolthäält.
Arengu- ja eelarvekomisjoni esimehe Hannes Soosaare
ettepanekul kinnitati Mustvee
vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjon koosseisus: Aivar Saarela, Aleksei Männiste, Tarmo
Tomson, Seliin Lisett Tomson,
Ülle Rosin, Andri Plato, Krista
Pint.
12 poolthäälega võeti vastu
otsus „Vallavanemale töötasu
määramine“.
17. juunil toimus volikogu
järgmine istung.
Volikogu aseesimees luges
ette umbusaldamise avaldused
hariduskomisjoni esimehele,
sotsiaalkomisjoni esimehele ja
revisjonikomisjoni aseesimehele
ja liikmele.
Volikogu võttis vastu otsuse
vallavara kasutusse andmiseks
otsustuskorras Keskkonnainspektsioonile sadamahoones
aadressil Pihkva tn 2, Mustvee
linnas.
Volikogu otsustas muuta rendilepingu tingimusi SA-ga Tartu
Kiirabi, mitte maksustada ruumide kasutamist kuni eriolukorra
lõpuni.
Volikogu otsustas võõrandada
Mustvee vallas Võtikvere külas
Tellise maaüksusel paiknevas
elamus Mustvee vallale kuuluvad
korterid.
Volikogu otsustas võõrandada
Mustvee vallale kuuluva Kääpa
külas asuva korteri.
Volikogu otsustas Mustvee Vallavolikogu 27.03.2019 määruse
nr 4 „Volikogu esimehele, volikogu liikmetele, volikogu komisjonide esimeestele ning liikmetele
tasu määramise ja hüvitiste
maksmise kord“ muuta ja viia
kooskõlla kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusega. Volikogu
võttis vastu otsuse, et volikogu
esimehe koht on palgaline.
Volikogu kinnitas vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri.

A. Lainjärv ettepanekul kinnitati
alates 25. juunist Mustvee valla
täitevorgan Mustvee Vallavalitsus 8-liikmelisena ja struktuuriga
vallavanem ja 7 vallavalitsuse
liiget. Vastavalt ühinemislepingule kaasatakse vallavalitsuse
koosseisu igast piirkonnast üks
esindaja. A. Lainjärve ettepanekul kinnitati vallavalitsus
koosseisus: Lembit Mangulson
– Kasepää piirkonna esindaja;
Einar Hinno – Lohusuu piirkonna
esindaja; Taivo Kruusaauk –
Saare piirkonna esindaja; Aivar
Parfojev – Avinurme piirkonna
esindaja; Kristi Väits – Mustvee
piirkonna esindaja; Mustvee Vallavara juhataja Aare Uleksin ja
abivallavanem Koit Prants ning
vallavanem.
Majanduskomisjoni esimehe Aivar Anijago ettepanekul
kinnitati majanduskomisjoni
koosseis: Lembit Mangulson,
Sergei Uleksin, Taivo Kruusaauk,
Raldo Lorits, Aare Uleksin, Henn
Uuetoa.
Volikogu nimetas esindajad ja
nende asendajad Eesti Linnade
ja Valdade Liidu üldkoosolekule
kuni kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajani: Ülle
Rosin, tema asendajaks Ants
Rummel; Aivar Lainjärv, tema
asendajaks Koit Prants.
Avinurme teenuskeskuse haldusjuht Aivar Parfojev andis
ülevaate piirkonnas tegutsevatest valla asutustest ja piirkonda
planeeritud suurematest investeeringutest. Piirkonda planeeritud suuremad investeeringud on
bussijaam ja lasteaed. Kool vajab
kapitaalremonti. Samuti tuleb
korrastada tänavavalgustus, teed
ja katlamaja.
Lohusuu teenuskeskuse haldusjuht Einar Hinno andis
ülevaate Lohusuu piirkonna
tegemistest. Lohusuus puuduvad aktiivse vabaaja veetmise
võimaluse koht ja kergliiklusteed. Mureks on prügimajandus. Parklas olevad prügikastid
täituvad päevaga. Prügi tuuakse
olmejäätmetest televiisorite ja
diivaniteni. Arutleti prügistamise
põhjuste üle.
Vallavalitsuses päevakorral
olevatest tegemistest andis ülevaate abivallavanem Koit Prants,
kes rääkis koolide ja lasteaedade
lõpetamistest, käimasolevatest
hangetest, teetöödest ja avalike
ürituste toimumisest juunis,
juulis. Majandusaasta aruanne
ei ole veel lõplikult auditeeritud.
29. juuli volikogu istungil oli
päevakorras:
volikogu kinnitas Mustvee
valla konsolideerimisgrupi 2019.
aasta majandusaasta aruande.
Ülevaate audiitori aruandest
andis Heli Viiberg.
Võeti vastu 2020. a I lisaeel-

arve summas 71 000 € Common
Peipsi 2/Mustvee jõe lõunamuuli
korrastamine.
Võeti vastu otsus isikliku kasutusõiguse seadmiseks Mustvee
valla kasuks avalikult kasutatava
Kasepää-Mustvee kergliiklustee
valdamiseks Mustvee vallas.
Volikogu otsustas muuta määrust ehitusseadustikust tulenevate ülesannete delegeerimiseks.
Noortevolikogu tegemistest
andis ülevaate noortevolikogu
esimees Seliin Lisett Tomson.
Otsustati laenu võtmine investeeringuteks summas 619 000 €:
1. Ühistranspordi korraldus –
Avinurme bussijaam 28 000 €;
2. Common Peipsi 2 projekt
– lõunamuuli korrastamine 175
464 €;
3. Mustvee Turg 1217 €;
4. Kääpa, Voore ja Kasepää
ÜVK projektide omaosalus 310
239 €;
5. Mustvee kalmistu piirdeaed
5000 €;
6. Avinurme perearsti punkt
6000 €;
7. Mustvee spordihoone Päästeameti ettekirjutus 9000 €;
8. Avinurme kultuurikeskuse
lagi ja põrand 7000 €;
9. Ulvi rahvamaja 18 080 €;
10. Peipsimaa muuseumi II
korrus 35 000 €;
11. Avinurme gümnaasiumi
Päästeameti ettekirjutus 14
000 €;
12. Lohusuu põhikooli Päästeameti ettekirjutus 10 000 €.
Volikogu otsustas anda Avinurme staadioni maa-ala kümneks
aastaks tasuta kasutamiseks
MTÜ-le Avinurme Tünnilaat.
Algatati ühinemislepingu
muutmine. Muutmine on vajalik
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse likvideerimisprotsessiga.
Volikogu andis nõusoleku isiklike kasutusõiguste lõpetamiseks
MTÜ-ga Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus.
Volikogu otsustas anda seisukoha keskkonnamõju hindamise
programmi kohta Keskkonnaametile Sarmeks Grupp OÜ
keskkonnakompleksloa taotlusele, mille kohaselt soovib ettevõte suurendada olemasolevat
tootmismahtu Voore seafarmis.
Loa andmise otsustab Keskkonnaamet.
Toimusid hariduskomisjoni,
sotsiaalkomisjoni ja revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe
ning revisjonikomisjoni liikme
valimised. Hariduskomisjoni
esimeheks valiti Anne Paas ja
hariduskomisjoni aseesimeheks
Marianne Kivimurd-Tarelkina.
Sotsiaalkomisjoni esimeheks
valiti Andri Plato, aseesimeheks
Ljudmilla Smirnova. Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Arlo
Säälik, aseesimeheks Ljudmilla

Smirnova. Uueks revisjonikomisjoni liikmeks valiti Andri Plato.
Kasepää teenuskeskuse haldusjuht Lembit Mangulson andis ülevaate Kasepää piirkonna
tegemistest, asutustest ning
töötajatest, moodustatud kogukonnakogudest, tehtud ja pooleli
olevatest ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitustöödest piirkonnas, teede remondist. Piirkonna
peamiseks probleemiks on kvaliteetse joogivee puudumine.
Praegu saavad elanikud joogivett
teenuskeskuse ja Kükita pumbamaja juurest. Salvkaevude vesi
selles piirkonnas on väga halva
kvaliteediga.
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitustööde esimene etapp
piirkonnas on lõppenud, kuid
teise etapi ehitustööd on kahjuks venima jäänud. Torutööde
tegemisel ei vastanud pinnase
tihendustööd nõuetele, mistõttu
ei andnud Maanteeamet nõusolekut teekatte paigaldamiseks.
Tänaseks on vead parandatud
ning oodatakse Maanteeameti
luba. Teetööd peaksid algama
17. augustil ja kestma umbes
kaks nädalat. Probleemiks selles
piirkonnas on veel reovee juhtimisega seotud küsimused.
Saare teenuskeskuse haldusjuht Taivo Kruusaauk andis ülevaate Saare piirkonna töödest ja
tegemistest, moodustatud kogukonnakogudest ja probleemidest
Emajõe Veevärgi veega. Räägiti
Voore koolimaja ehitusest, koolimaja küttelahendusest.
Vallavanem Aivar Lainjärv
andis ülevaate teehoiukava eelarve täitmisest ning teetöödest.
Teehoiukava peaks olema põhjalikum dokument kui tänane
ja koostatud vähemalt kolmeks
aastaks.
Järgmine volikogu istung toimub 26. augustil. Üle vaadatakse
arengukava, investeeringute
kava ja eelarve strateegia. Korraldada tuleb elanike rahulolu
küsitlus (korraldatakse iga 3
aasta tagant, esimene on sel aastal) ja haridusasutuste rahulolu
küsitlus.
Ülle Rosin,
vallavolikogu esimees

graafikud automaatselt, kuid
paberil, st tavapostiga saadab
Ragn-Sells kliendile veograafiku
ainult juhul, kui klient selleks ise
soovi avaldab.
Seega on kõigil Ragn-Sellsi
klientidel kasulikum kasutada elektroonilisi kanaleid. Kui
inimesel ei ole endal arvuti kasutamise võimalust või oskust,
siis on see võimalus ja oskused
kindlasti olemas mõnel tema
perekonnaliikmel, lähikondlasel või tugiisikul. Ragn-Sellsi
kogemus näitab, et paberarvete

kasutamine ei tulene niivõrd
sellest, et inimesel ei ole ligipääsu
alternatiivsetele kanalitele, vaid
pigem on see seotud varasemate
harjumustega. Sellepärast võiks
elektrooniliste kanalite kasutamisel aidata nii oma lähedasi kui ka
teisi eakamaid inimesi, kellel on
arvuti kasutamisega raskusi, et
nad ei peaks kulutama oma niigi
väheseid vahendeid tavaposti
kulude tasumiseks.

Ragn-Sellsi teade

Mustvee Valla Teataja
ilmub 2020. aastal üks kord kuus 11.08; 08.09; 13.10; 10.11; 15.12
koos ajalehega Vooremaa.
Info Krista Pint, e-post: krista.pint@mustvee.ee

Seoses Eesti Posti otsusega
tõsta alates 1. juulist 2020 postiteenuse tasusid 36% protsenti
muudab postiteenuste tasusid ka
Ragn-Sells.
Alates 1. septembrist 2020
küsib Ragn-Sells oma klientidelt
paberarve vormistamise ja tavapostiga saatmise eest teenustasu
1,15 eurot. Muud tavaposti teenused (sh veograafiku, lepingu,
pakendikoti jms väljastamine)
maksavad 1,80 eurot ja võlateate
vormistamine tasumata arve(te)
kohta läheb kliendile edaspidi

maksma 4,55 eurot.
E-posti aadressidele saadetakse
arveid, veograafikuid ja muid
dokumente endiselt tasuta ja ka
e-arveid on võimalik tellida otse
internetipanka tasuta. Lisaks
saavad kõik kliendid oma prügiveograafikuid ja arveid igal ajal
vaadata ja tasuda Ragn-Sellsi
iseteeninduses aadressil www.
ragnsells.ee/iseteenindus
Järgmise aasta prügiveograafikud koostab Ragn-Sells novembri- või detsembrikuus. E-posti
aadressidele saadetakse need
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Avinurme pensionäride selle suve sõit
Ometi jõudsime ta ära oodata.
Olime juba pikalt kodus püsinud.
Riskirühm, nagu koroona ajal
meid paika pandi. Nüüd siis
läks sõiduks. Esimene peatus
oli Alatskivi lossis. Saime palju
kuulda ja näha. Lossi ehitamine
toimus parun Arved Georg von
Nolceni ajal. See kestis 5 aastat. Kuna lossihärra perenimi
tähendab NELKI, siis antud lille
motiive oli näha tapeetidel, tekstiilil, lauanõudel jne. Ruume oli
palju, nagu kõrge lae ja rõduga
vestibüül, palvela, magamistoad,
lastetuba, teenijaskonna ruumid,
ballisaal, klaverisaal, salong, buduaar, söögisaal, paruni kabinet
lisakambriga jne. Alatskivi loss
majandab restorani ja tegeleb
turistide majutamisega. Restoranis olid tumedad toonid, lagi
meenutas lahtist kirstu. See kõik
oli nende varakult surnud lapse
mälestuseks. Teisel korrusel oli
Eduard Tubina muuseum. Tubin on 20. sajandi andekamaid
sümfoonikuid. Ta on auväärne
külaline oma lapsepõlvekodu
lähedal asuvas lossis. Lisaks
muusikalisele andele tundis ta
väga hästi söögiseeni ja oli osav
meisterdaja. Tema kätega on tehtud kammersaali lae all olevad
lennukid ja sealsamas järgmises
galeriis on lossi makett, mille
õuel mängib suur orkester kaheksat sorti pillidega. Haruldane
vaatepilt! Alatskivi lossi ajaloost
veel niipalju, et pärast parunite
lahkumist 1905 vedas kohalik
rahvas nii mõndagi sealt enda
juurde koju. Pärast, kui lossi
hakati renoveerima, toodi asju
ja mööblit ka tagasi. Mõni tahtis
ikka hea summa vastu saada.
Kõige hullemas olukorras oldi
siis, kui maja jäi peremeheta,
kolhoos oli selle lagastanud ja
see välismaalane, kes ta Eesti
riigilt endale „ostis“, ei hakanud
midagi taastama. Lõpuks Euroopa rahade toel õnnestus see,
mida me nägime. Renoveerimine
kestis 2000–2011. aastani.
Ilus oli olla, aga pidime lahkuma. Bussijuht Kalev sõidutas
meid päris kiiresti mööda otseteed Palamusele. Kõigepealt oodati meid Tõnissoni söögituppa
maitsvale seljankale. Kuna vihm
oli üle läinud, uudistasime Palamuse muuseumi peahoonet,
seda uut, väljastpoolt. Siis tuli
härra giid meid tuppa kutsuma ja ta andis kõigest pika,
põhjaliku ja sugugi mitte igava
kirjanduse tunni. Muuseumis
on ekspositsioonid vanaaegsest
hariduselust Eesti kihelkondade
koolides. Väljapanek Oskar Lutsu
kodukohast ja kirjanikuks kujunemisest oli huvitav sellepoolest,
et saime teada, et esialgu ei
tahetud kellegi tundmatu Lutsu
teost trükkida. Siis noormees
laenas sõpradelt raha ja andis
2001 raamatut müüki. Laenud
said tagastatud ja nõuti uusi
trükke. Nüüdseks on „Kevade“
ilmunud juba mitukümmend
korda suurtes tiraažides (50
tuhat) ja paarikümnes keeles.
On ikka hea lugemisvara meile
ja meie järglastele.
Järgmise pooltunni veetsime
kinosaalis. Filmitud olid meie
kultusfilmi tegelased, tegijad ja
sündmused kõige selle juures.
Mis siis, et olime varemaltki asjadega kursis, aga ikka oli huvitav.
Vana koolimaja on nüüdseks
renoveeritud just selliseks, missugune ta Tootside-Teelede ja
Tõnissonide ajal oli. Praegu on
pilkupüüdva mööbliga sisustatud
köstri külaliste vastuvõtutuba.
Huvitavaid selgitusi anti köstriemanda köögis, söögitoas, magamiskambrites ja kooliõpetaja elutoas. Nii kui astusime koolipoiste
magamistuppa, hakkas keegi
kurivaim akna taga kollitama.
(Kes muu kui Toots – teate ju
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küll seda vembutajat). Koolimaja
teisel korrusel on ekspositsioonipinnad mitmesuguste teemade
jaoks. Kui ma ei eksi, siis seekord
oli välja pandud ülevaade Eesti
filminduse ajaloost ja taluarhitektuurist.
Sõit jätkus Kalevipoja radadele
Kääpa kanti. Kõigepealt astusime
läbi värava muistse vägilase
mänguhoovi. Kõik eksponaadid
olid Kalevipoja kasvu – hiiglasuured. Peaaegu 10-meetrine
laud istmetega, umbes sama
suur või veelgi suurem regi,
viiemeetrise varrega kirves jne.
Pikkamööda olime jõudnud Kalevipoja Koja ja Kääpa OTT-i perenaise Annika Orase juurde. Ta
juhatas meid kõigepealt magasiaidast tehtud Saare rahvamaja
suurde tantsusaali, kus peetakse
pidusid, antakse teatrietendusi ja
näidatakse kino. Kõrvalruumis
olid kohvikulauad ja müügiriiulid. Nimelt korraldatakse kord
nädalas Kääpa OTT-i taluturgu,
kus müüakse-ostetakse omatoodetud aiasaadusi, käsitööd,
hoidiseid jne. Samas nauditakse
seltskonda ja kohvikumõnusid.
Saime meiegi mitmesuguseid
siirupeid, karaskit, leiba ja konserve osta. Voore naised olid
meile keetnud imemaitsva kruubipudru soustiga ja lisaks veel
kodutehtud leivaga. Kõhud jälle
punnis, läksime uhiuude Kalevipoja muuseumisse giidituurile,
mille korraldas ei keegi muu
kui ikka seesama tegus Annika.
Olgu lisatud, et peale muuseumi
ja OTT-i on Annikal viie tütrega
perekond ja maakodu. See naine
on saanud maakonna aasta ema
tiitli – igati vääriline tunnustus.
Muuseumi esimeses toas nimega
GLOBAALNE olid kõikvõimalikud rahvuseeposte väljaanded.
Eriliselt, lausa klaaskupli all,
hoitakse „Kalevipoja“ esmatrükki
aastast 1862. Teine tuba kandis
nime LOOVUS. Siin võisid kõik

endale valida ainekohase tegelase või tegevuse ja oma sõnavõtu
ette kanda. Seda võiks näiteks
koolilapsed koos õpetajaga kindlasti läbi mängida. Järgmises
kambris võis muuseumikülastaja
kuulata eelnevalt sisse loetud
eepose lugusid, kasvõi otsast
lõpuni. Aga siis peab muuseumi
avamisel kohale tulema ja enne
kinnipanemist oledki eepose läbi
lugenud. Igatahes ühe päevaga
siinset kogu toredust ja atraktiivsust ära ei näe. Mulle meeldis
maailmalõpu otsimise reisist osa
saamine. Olime tormisel merel,
Lapimaal, Hiiglaste saarel, Sädemete saarel ja isegi pahalaste
käes. Ometi lõppes kõik õnneliku veendumusega, et suurel
ilmal polegi otsa ja kodus olla
on ikka kõige parem. Üks ruum
oli ohtralt seinamaale täis, nii et
silmade ees kirju. Igal pool sai
oma teadmisi proovile panna,
olid puutetundlikel ekraanidel
küsimused ja vastuste variandid
vms. Sai ka meisterdada. Head
värske puidu lõhna oli maja
täis. Igatahes olime väga rahul,
et ainsa päevaga saime nii palju
uusi emotsioone ja tarkusi juurde. Kõigest ei jõua muljetadagi.
Kalevipoja koda jättis paljudele
erilise ja värskendava elamuse.
Aitäh, Katre Mölder, nii toreda
suvesõidu korraldamise eest!
Olgu siinkohal lisatud, et
Avinurme pensionäride klubil
Hõbehall täitub sel aastal 40
tegevusaastat ja tahame seda ka
väärikalt tähistada. Mida kõike
näidata ja korraldada tuleks,
selle üle on mõtteid vahetatud
ja mõndagi juba tegema asutud.
Kirjutas Elle-Vaike Kiik, pildid
lisas Katre Mölder
Elle-Vaike jutu jätkuks veel
mõni sõna ka omalt poolt.
Kui mulle käesoleva aasta
algul klubi liikmete poolt ettepanek tehti olla Avinurme piir-

konna eakate koordinaatoriks,
siis ausalt öeldes ei kujutanud
ma päris täpselt ette, mis mind
ees ootamas on ja mis täpselt
minu ülesanneteks saavad. Aga
kuna olin klubiliikmete ainuke
valik, siis usaldus, mis mulle
osutati, ei näinud ette eitavat
vastust ... Ja nagu öeldakse – iga
uus kogemus on jälle omamoodi
õppetund elus. Tänu veelkord
sellise võimaluse ja usalduse
eest! Nii nagu elus ikka, on tähtis
kaasatus ja koostöö, siis on meeldejäävad hetked ja sündmused
garanteeritud!
See, mida nende üürikeste
kokkusaamiste järel võin öelda,
on see, et 40 aastat klubilist
tegevust on tunnustust väärt.
Olles kuulnud kõike selle aja
jooksul korda saadetut, siis sellel klubil on, mida meenutada.
See vaimsus ja uudishimu kõige
maailmas toimuva vastu, mida
hoiavad üleval klubi liikmed ja
eelkõige praegune klubi eestvedaja Evi Tamm, on imetlust
väärt. Klubil on juhatus, kelle
sõnal on kaalu ja on toredad
ning tegusad klubiliikmed, kes
igakuiselt ootavad uut sündmust – see on traditsioon, mida
püütakse elus hoida – vähemalt
korra kuus kokku saada, tunda
koos olemisest ja koos tegutsemisest rõõmu, tunda õlatunnet
ja hoida erksana oma vaimu ja
ka keha. Juba uksest väljumine
on suur samm. Klubi liikmete
vanus on 65–95 eluaastani ja see
on lausa uskumatu, kui vitaalsed
ja elukogenud ning hakkajad
need eakad prouad ja härrad
on. Minul jääb iga kord üle vaid
imestada nende uute ideede ja
toredate mõtete pärast: teemaõhtud, kultuuritunnid, viktoriinid, kohvilauaga koosolekud,
külaskäigud nii meie valla kui
teiste piirkondade eakate juurde,
piknikud klubi liikmete kodudes,
ekskursioonid erinevatesse Eestimaa paikadesse ja kaugemalegi
jne. jne. Eelkõige aga soov ja
rõõm koos midagi põnevat ja
harivat nii klubi liikmetele kui
ka teistele pakkuda, sest klubi ei
ole kinnine. Oodatud on kõik, kel
soov ja tahe kaasa lüüa!
Loodame, et meie Avinurme
eakate klubi Hõbehall saab sel
sügisel ka väärikalt pidada oma
juubelit. Selleks hoiame pöialt,
et meid vapustanud ja kodudesse
lukustanud koroonakriis ei naase
ja sügisesse planeeritud sündmused teoks saavad.
Tervist ja optimistlikku meelt
meile kõigile ning tegutsemislusti ja koos olemise rõõmu klubi
Hõbehall liikmetele!
Katre Mölder

Kalevipoja Koja tegemised sel suvel
Kalevipoja muuseum on nüüd
alates 4. juulist lahti olnud ja
juulis külastas meid 2175 inimest. Esimesel kuul käis külas
TV3, Kanal2, vikerraadio, Kuku
Raadio, Vooremaa, Postimees.
Olime otsesaates RingFM-s.
Kokkuvõttes võib öelda, et oleme
olnud pildis. Meid on uudistama
tuldud peamiselt Eestist – üllatavalt palju Tallinnast ja Pärnust,
mis on ju meist päris kaugel.
Meie juurde tulles on võetud
ette ka teisi Kultuuriteele jäävaid paiku või võetakse suund
edasi Sibulateele. See tähendab
aga seda, et inimesed avastavad
seda kanti üha rohkem ja rohkem. Päris palju oleme saanud
kommentaare, et sellises väikses
külas, võsa vahel ja SELLINE
KOHT! Ootamatu, üllatav, äge,
lahe, moodne, huvitav, põnev
... Ja seda ei ütle ainult noored,
vaid ka täiskasvanud ja eakamad
külastajad. Igaüks on saanud siit
midagi ja igaüks saab võtta meie
muuseumist just täpselt nii palju
kui tal parajasti soovi on. Mõni
on siin veetnud 3–4 tundi, mõnele piisab tunnist. Mõni ütleb,
et tuleb järgmine kord laste või
lastelastega tagasi. Mõni ütleb,
et tuleb kooli või klassiga. Hästi
ülevaid emotsioone on pakkunud ka meie põrguelamus – seda
pakume eraldi piletiga ja alates
koolieast. Ja siin pole ülemist
vanusepiiri paigas. Seda on väga
edukalt kogenud ka ligi 80-aastased paarid, kes on tulnud
sõpradega meile külla. Ja pärast
on tagasi sõites hea muljetada,
kuidas põrguskäik õnnestus. See
on erakordne võimalus käia ära
põrgus, olla ise Kalevipoja nahas,
võidelda mõõgaga Metsatöllu
muusika saatel, olla ühel hetkel
kosmoses, tulla järgmisel hetkel
läbi mere pinnale.
Meie näitus on üles ehitatud
nii, et kõike tuleks puutuda,
kuulata, vaadata, lugeda, kogeda. Mida rohkem ise aktiivsed
olete, seda rohkem emotsiooni
saate. Ja meie tublid teenindajad Artur ja Greta on kogu aeg
olemas, et teid aidata. Näituse
viimastes tubades saate ka ise
ennast proovile panna – kui
palju tarkust juurde saite. Kas
tarkuseraamat ikka teeb ennast
lahti, kui te küsimustele vastate
või kui mitu siilikest saate õigete
vastuste eest tegevuste toas. Kas
oskate sellist silda ehitada, mis
ikka kuiva jalaga üle jõe viiks või
kas suudate Kalevipoja näopildi
kokku panna?
Neil, kes veel ise kõndida ei
oska, on ka meie juures mõnus
toimetada, sest meie majas
käiakse sokkides või sussides ja
seepärast võivad pisikesed põnnid vabalt meie majas käputada
või maas lamada. Mustaks ei saa
keegi. Ja nii tore on näha meie
kliente, kes tulevad juba uksest
sisse oma sussid näpus. Nad on
meie kodulehelt seda lugenud ja
neile on see idee nii väga meeldinud. Meile meeldib see ka, kui
saame vana maja väärikalt hoida
ja samas ka keskkonnasõbralikult toimetada.
Me oleme väga tänulikud kõi-

Kalevipoja muuseum.

gile, kes aitasid kaasa muuseumi
avamisele. Kõigepealt suur aitäh
neile, kes muuseumi renoveerimise ideega välja tulid, siis aitäh
vallale ja Euroopa regionaalarengu fondile, kes seda rahastasid
ning muidugi suur aitäh kõigile,
kes selle teoks tegid. Oleme
saanud endale väga armsa maja,
mida kõik külastajad alati kiidavad. Paljudes kohtades on vanad
koolimajad ära lagunenud või
erakätesse müüdud, aga meie
väärikas maja on saanud uue
hingamise ja kõik märgid viitavad sellele, et see hoone kestab
veel 100 aastat või rohkem.
Kes pole veel meie juurde
jõudnud, siis tulge kindlasti!
Näitus on kahes keeles – eesti ja
inglise. Kui meie külastaja kodukeel on vene, saksa, soome või
läti, siis saame kaasa anda selles
keeles raamatugiidi, kus kõigi
tubade kohta info kirjas. Eesti,
vene ja inglise keeles teeme ka
jõudumööda giidituure.
Oleme teinud lepingu Eesti
Suurperede Liiduga ja tänu
sellele on Perekaardi omanikele
meie juures soodushinnad – perepilet 13.30 (muidu 19), lisaks
seikluspark ja virtuaalreaalsus
30% soodsamad. Seikluspark on
avatud augusti lõpuni iga päev
kell 12–18, muuseum kell 11–18.
Kui külastate muuseumi, saate
samal päeval seiklusparki 20%
soodsamalt. Soodushind kõrgrajal instruktoriga ja koolitusega
siis vastavalt 12 € ja madalrada
8 €. Kui soovite läbida madalrada iseseisvalt, siis on pilet 5 €.
Täpsem info: kalevipojakoda.ee
Kalevipoja muuseum osaleb
ka 29. augustil muuseumiööl.
Ehk siis oleme lahti kuni kella
23-ni öösel.
Meie juurde tullakse tihtipeale
terveks päevaks. Kui on ilus ilm,
siis saab jalutada jõe juurde ja
otsida jõest mõõka, uudistada
Kääpa poe seinal olevat Lõnguse
Kalevipoega, hullata mänguhoovis, pidada piknikku, seigelda
seikluspargis või minna hoopis
RMK matkarajale jalutama või
rattaga sõitma. Kes soovib, võib
korvpalli mängida või meilt kettagolfikomplekti rentida.
Mis veel Kääpal suvel toimumas on?
15. augustil on tulemas kuuendat korda Kääpa kohvikutepäev.
Ja sel korral oleme laiendanud
oma piire ka Voore poole. Seal
on tulemas kohvik Kebeli talus
ja Voore ranna-alal. Ja õhtune
pidu toimub samuti Voore rannas
kell 20. Ootame kõiki aktiivselt
kohvikuid külastama ja templeid
koguma, sest õhtul loosime kõigi
kupongide vahel välja toredaid
auhindu.
Ja loomulikult on kõik oodatud igal neljapäeval kell 18–19
Kääpa OTT-le. Ikka selleks, et
täiendada oma toiduvarusid
värske ja kohaliku kraamiga. Ja
kui sul jääb endal midagi peenramaal üle, siis kirjuta meile ja
lepime kokku, kuidas saaksid
kauplema tulla. Samuti on oodatud metsaseened või -marjad.
Kohtumiseni Kääpal!
Annika
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Koseveski küla päike on kohaliku
proua majandatav ootemaja
Kuigi palju räägitakse sellest, et
üha enam inimesi on linnast maale
kolimas ning just noored pered
on kokku ostmas vanu talukohti.
Aga Eestis mitmeid külasid, kus
elanikkond jääb järjest vanemaks
ja ei ole näha valguskiirt tunneli
lõpus. Sellest hoolimata leidub
särtsakaid inimesi, kes ei lase
ennast morjendada ei terviseriketest, halvast ilmast ega madalast
pensionist. Üks selline proua on
Koseveski külas elav Elle Joost.
Proua Joosti ja teiste kogukonna
liikmete (eelkõige kõrvaltalude
teised pensionärid) kaasabil on
püsti pandud vägev ootemaja,
kollane nagu päike. See majake
on teemärgiks nii Jõhvi-Tartu
maanteelt kui ka Kääpalt teeristile
jõudnutele. Palju on tehtud ilupilte
ja raamatuid kaunitest bussipeatustest, aga antud maja puhul pole
tegu teps mitte sellega. Nimelt ei
ole Koseveski külas bussiliiklust
juba aastaid, lähim bussipeatus
on ca 1 km kaugusel Ruskaveres.
Nagu ikka, nii elab ka maal inimesi, kellel ei ole transpordivahendit
poes/arstil käimiseks, aga seetõttu
ei jää elu elamata. Õnneks käib
veel mitmetes Eesti maakohtades
kaubaauto, teise nimega lavka.
Seoses sellega tekkis külaelanikel
praktiline vajadus koha järele, kus
seda lavkat oodata, eht kohta, mis
kaitseks vihma, tuule, lume ja muu
eest. Mõeldud, tehtud! Üheskoos
sai püsti pandud üks hoone, mis
olgem ausad, on võrreldav juba tänapäeva moodsate moodulmajadega. Julgelt võib väita, et Koseveski
ootemaja on uhkem kui mõne eestlase suvila! Ootemajas on lisaks
küla postkastidele diivan, riiulid,
lauake, ristsõnad pastakatega,
taaskasutusse antud raamatud,
postkaardid, talveperioodil õunad,
mõnikord kommivaagen jne. Majakese ümber on kaunid lilleamplid,
istikud, infostend, muru on alati
niidetud jne. Kui kohale peaks
kargama juhuslikult pealinnas
igapäevaselt elanikke kontrolliv
MUPO, siis poleks neil küll midagi
ette heita. Kõige imestamapane-

vam on selle juures asjaolu, et selle
haldamise on enda peale võtnud
Elle Joost vabatahtlikult. Seda
kohtab Eestis üsna harva, et midagi ilma vastutasuta tehakse. Elle
Joost on 80-ndates üksi elav proua,
kes lisaks oma uhkele koduaiale
jõuab hooldada ka ootemajakest.
Ei takista teda vandaalid, kes on
tema ostetud ampleid varastanud,
lõhkunud, ei aja teda ahastusse
kõik need isikud, kes tema toodud
pastakad iga päev endaga koju
kaasa võtavad. Ka pärast rasket
silmaoperatsiooni oli proua juba
paari päeva pärast taas platsis, et
ootemaja ümbrus ikka kaunis välja
näeks. Ja loomulikult ei ole see
maja vaid postkastide hoidmiseks
ja lavka ootamiseks. See on koht,
kus saab kõige kiirema info külas
ja naabertaludes toimuvast ehk
kes kellega ja miks? Siin majakeses
leitakse tihti lahendused nii transpordiküsimustele kui ka vastused
sellele, kuidas mõnda katki läinud
aiatööriista parandada.
„Me oleme tihti küsinud, Ellekene, miks sa seda kõike teed, endal
tervis nii kehv, aga tema vastab,
et peab tegema majakeses ja selle
ümber ikka kõik ilusaks, muidu
on ju teistel kole seal käia!“ lisasid
minu vanavanemad Laine ja Elmet
Päll naabrinaist kiites.
Jumal tänatud, et on välja mõeldud selline asi nagu murutraktor ja
väärikas vanuses Elle ei pea kõike
seda ilu vikati abil looma! Kuid
mitte kordagi ei ole ta mõelnud
sellele, et ta ei saa selle eest tasu,
et tema niigi väikese pensioni teeb
veel väiksemaks see summa, mille
eest ta murutraktorisse kütet ja
majakesse lilleampleid, pastakaid
ja lutsukomme ostab. Vot selline on
õige Eesti! Selline on Elle!
Suur tänu selle positiivse laengu
eest, mida ma alati saan, kui astun
Kääpa jõest ujumast tulles ootemajast läbi, et oma vanavanematele
lehed kaasa haarata! Oled minu
ja paljude teiste eeskuju!
AITÄH!
Reti Meema

Mustvee õpilasmalev 2020
18. juuli õhtupoolikul kogunes
15 Mustvee valla noort Palamuse
rahvamajja, et saada osa seitsmepäevasest malevaprogrammist.
Esimesel õhtul korraldasid kolm
eelmisel aastal ristitud malevlast
uutele tulijatele lõbusad vastupidavuskatsed ja ristimispeo.
Teise päeva hommikut alustasid
Eesti Töötukassa töötoad, kus
karjääriinfo spetsialistid Anneli
Peterson ja Margit Alliksaar ning
karjäärinõustaja Hele Kull rääkisid noortega teemadel. Kogemused, valikud ja muutused. Päeval
osalesid malevlased Saare valla
kultuuri- ja spordiseltsi korralda-

tud külade spordipäeval Voorel.
Õhtul tutvustas interaktiivsete
töötubade projektijuht Mari-Liis
Küüsmaa noortele virtuaalreaalusprillide abil noorsootöötaja
kaheksat ametit.
Kui argipäevade hommikupoolikud möödusid Luua Metsanduskooli puukool-arboreetumis
töötades, siis õhtuid sisustasid
huvitavad ja harivad tegevused: käidi Vooremaa viburajal
täpsust harjutamas ja vaadati
Komöödiateatri etendust „Pimekohting“, kuulati rahvusvahelise
noorteinfo Jõgevamaa koordinaatori Triinu Palmiste tutvus-

tust Eurodesk võimaluste kohta
ja osaleti Avinurme noortejuhi
Evelyn Sepa juhendatud Eesti
ANK Ühenduse proovitöötoas
„Raha ja investeerimine“, kuulati
Luua Metsanduskooli turundusjuhi Kairit Pritsi metsanduskooli
võimalusi tutvustavat loengut,
tehti jumpingu-trenni treener
Ehtel Valgu juhendamisel ja
vesteldi noortekeskuse juhatajaga noorsootöövõimaluste üle
Mustvee vallas, arutleti karjääri
ja valikute teemadel Eesti enim
jälgituma juutuberi Artur Rehiga
ning lõpetuseks külastati Kalevipoja muuseumi.

Mustvee õpilasmalev sai teoks
Eesti Noorsootöö Keskuse taotlusvooru „Malevasuvi 2020“ toel,
mille eesmärgiks on noortele
varajase töökogemuse andmine, töötamise ja noorsootöö
ühendamine. Sel aastal täitsid
noored õpitu mõtestamiseks ka
malevapäevikut ja valmimas on
malevat tutvustav video. Suur
aitäh malevlastele, juhendajatele
ja kõikidele koostööpartneritele!
Laidi Grauen,
MVN juhataja

Kolme küla külapäev Rajal
Kõige toredam külapäev tuleb
alati koos sõpradega! Peale eriolukorra lõppu toimus 4. juulil
Raja vabaajakeskuse platsil piirkonna esimene suurem sündmus
„IV kolme küla külapäev“, mille
raames tähistasime traditsioonilise jaanipäeva vana kalendri
järgi.
Õhtukava alustasid Raja ansambel Nadežda ja Mustvee
ansambel Rodnik Jelena Putškova juhendamisel. Kontserdiga

esinesid solist Andrei Kononov ja
tantsustuudio Varjud. Toimusid
konkursid ja võistlused. Programm oli rikkalik ja dünaamiline. Eriti aktiivsed olid lapsed.
Ligi 30 võistlusel osalenud lapsed olid väga-väga tublid! Kontserdi lõpus toimus jaanilõkke
süütamise tseremoonia.
Tore, et suure rõõmuga löövad
korraldamises kaasa oma kogukonna liikmed ja sõbrad teistest
kollektiividest!

Ei jäänud ka seekord märkamata meie eakad inimesed,
kes on vähemalt 90-aastased.
Nemad on andnud endast palju
meie piirkonnale heaks. Kükita
küla elanik Feodosija Švets, Raja
küla elanikud Ulita Koromnova,
Nikolai Jegorov, Maria Panteleeva, Tiheda küla elanikud Olga
Domnina, Zoja Koromnova.
Soovime rõõmu, jõudu ja tervist kõigile vanema põlvkonna
esindajatele. MTÜ Peipsi Vene

Kultuuriseltsi poolt oli igale ka
väike maitsev meene.
Külade elanikkond tänab
Mustvee vallavalitsust kohalike
kultuuritraditsioonide toetamise
eest. Suur aitäh kõigile tulemise
ja olemise eest, kohtumiseni
järgmisel V kolme küla külapäeval Rajal!
Valentina Jazõkova,
Raja vabaajakeskuse juhataja

День Трех Деревень в Рая

Hallikul uus kiik
Möödunud suvel sai vana
Halliku koolimaja juures oleva
külakiige aeg ümber, katkine kiik
sai lammutatud.
Kuna kiigel on läbi aegade
olnud külaplatsil oluline roll –
kiikujaid käib nii lähemalt kui
kaugemalt, hakkasime plaanima uue ehitamist ning otsima
vahendeid töö rahastamiseks.
Halliku Maanaiste Selts kirjutas
projekti „Halliku külale kiik
tagasi“, mille esitas kohaliku
omaalgatuse programmi meede
2 alla. Kevadel tuli positiivne otsus ning tööd võisid alata. Kiige
ehitas ja paigaldas Halliku Palk
OÜ – suur tänu Kajar Kuusele.
Samuti on selts tänulik Mustvee
vallavalitsusele, kes tagas projekti omaosaluse.

Ootame kõiki kiike heaperemehelikult kasutama!
Egle Plato,
Halliku Maanaiste Selts

Самый замечательный деревенский праздник всегда полон
друзей! После окончания чрезвычайной ситуации «IV День
Трех Деревень» был первым
большим событием волости Муствеэ, в рамках которого отмечалось народное гулянье в честь
Иванова дня.
Вечернюю программу открыли Раяский ансамбль «Надежда» и Муствеэский ансамбль
«Родник», которыми руководит
Елена Пучкова. С концертной

программой выступили солист
Андрей Кононов и танцевальная студия «Тени». Программа
была насыщенная и динамичная. Особенно активными были
дети, в конкурсах принимали
участие около тридцати детей,
все участники были молодцы!
После концерта состоялась церемония зажигания Иванова
костра.
Замечательно, что в организации и проведении мероприятия
с большой радостью и энтузи-

азмом участвуют вместе жители местной общины и соседних
коллективов!
Не остались и на это раз без
внимания пожилые люди, тем
кому за 90 лет:
Жители д. Кюкита Феодосия
Швец, д. Рая Улита Коромнова,
Николай Егоров, Мария Пантелеева, д. Тихеда Ольга Домнина,
Зоя Коромнова. Представителям старшего поколения желаем
радости, сил и здоровья! Общество русской культуры При-

чудья предали всем небольшие
подарки со сладостями.
Общины деревень Рая-Тихеда- Кюкита благодарят Муствеэское волостное правление за
поддержку местных культурных
традиций! Спасибо всем, кто
принимали участие в мероприятии! До встречи на следующем V
Дне Трех Деревень!
Валентина Языкова
Заведующая Раяским
Центром Досуга

Сообщение от Ragn-Sells
В связи с решением Eesti Post
повысить с 1-го июля 2020 года
тарифы на почтовые услуги на
36%, свои платы за почтовые услуги меняет также Ragn-Sells.
С 1-го сентября 2020 г. RagnSells у своих клиентов за оформление счета на бумаге и отправку по обычной почте будет
запрашивать 1,15 евро. Другие
обычные почтовые услуги (в
т.ч. отправка графика вывоза,
договора, упаковочного мешка
и пр.) стоят 1,80 евро, оформление долгового извещения о
невыплаченном(-ых) счете(-ах)
в дальнейшем обойдется клиен-

ту в 4,55 евро.
На адреса электронной почты
счета, графики вывоза, и другие
документы по-прежнему будут
отсылаться бесплатно, э-счета
можно бесплатно заказывать
прямо в Интернет-банк. Кроме
того, все клиенты могут в любое
время просматривать графики
вывоза мусора и оплачивать
свои счета в самообслуживании Ragn-Sells по адресу www.
ragnsells.ee/iseteenindus
Графики вывоза отходов на
следующий год Ragn-Sells будет составлять в ноябре или
декабре. На адреса э-почты

эти графики будут отправлены автоматически, а на бумаге,
т.е. обычной почтой Ragn-Sells
представит клиенту график вывоза отходов только в случае,
если клиент сам изъявит соответствующее желание.
Таким образом, всем клиентам Ragn-Sells выгоднее пользоваться электронными каналами. Если у человека у самого
нет возможности или навыков
использования компьютера, то
такая возможность и навыки
непременно имеются у кого-то
из членов его семьи, близких
или опорного лица. Опыт Ragn-

Sells показывает, что использование счетов на бумаге вызвано
не столько тем, что у человека
нет доступа к альтернативным
каналам, скорее это связано со
старыми привычками. Поэтому
можно было бы оказывать помощь и своим близким, и другим пожилым людям, которые
испытывают трудности в использовании компьютера, чтобы им не приходилось тратить
свои и без того ограниченные
средства на оплату расходов на
обычную почту.
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Vallavolikogus ja vallavalitsuses
Vallavolikogus 17. juunil
Osales 21 volikogu liiget
* Otsustati vallavara kasutusse
andmine otsustuskorras Keskkonnainspektsioonile, aadressil
Pihkva tn 2, Mustvee linn (sadamahoone)
* Rendilepingu tingimuste
muutmine SA-ga Tartu Kiirabi,
aadressil Tartu tn 28 Mustvee
linn
* Otsustati vallavara võõrandamine otsustuskorras Võtikvere
külas Tellise maaüksusel paiknevas elamus korterite ostmiseks
* Otsustati vallavara võõrandamine otsustuskorras Kääpa
külas Kääpa keskus 5 asuva
korteri ostmiseks
* Otsustati Mustvee Vallavolikogu 27.03.2019 määruse nr 4
„Volikogu esimehele, volikogu
liikmetele, volikogu komisjonide
esimeestele ning liikmetele tasu
määramise ja hüvitiste maksmise
kord“ muutmine
* Kinnitati vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuur
* Kinnitati vallavalitsuse liikmed: Lembit Mangulson – Kasepää piirkonna esindaja; Einar
Hinno – Lohusuu piirkonna
esindaja; Taivo Kruusaauk –
Saare piirkonna esindaja; Aivar
Parfojev – Avinurme piirkonna
esindaja; Kristi Väits – Mustvee
piirkonna esindaja; Mustvee
Vallavara juhataja Aare Uleksin,
abivallavanem Koit Prants ja
vallavanem Aivar Lainjärv
* Kinnitati majanduskomisjoni
koosseis
* Nimetati esindajad Eesti
Linnade ja Valdade Liitu
* Piirkonnajuhtide infos andsid ülevaate Avinurme teenuskeskuse haldusjuht Aivar Parfojev ja Lohusuu teenuskeskuse
haldusjuht Einar Hinno
* Vallavalitsuse infos andis ülevaate toimuvast abivallavanem
Koit Prants

mees ja aseesimees
* Valiti revisjonikomisjoni
esimees ja aseesimees
* Valiti revisjonikomisjoni liige
* Piirkonnajuhtide infos andsid
ülevaate Kasepää teenuskeskuse
haldusjuht Lembit Mangulson ja
Saare teenuskeskuse haldusjuht
Taivo Kruusaauk
* Vallavalitsuse infos andis ülevaate vallavanem Aivar Lainjärv
teehoiukavast

Vallavolikogus 29. juulil
Osales 20 volikogu liiget
* Kinnitati Mustvee valla konsolideerimisgrupi 2019. aasta
majandusaasta aruanne
* Võeti vastu Mustvee valla
2020. aasta I lisaeelarve
* Otsustati isikliku kasutusõiguse seadmine Mustvee valla
kasuks avalikult kasutatava
kergliiklustee valdamiseks Mustvee vallas
* Otsustati Mustvee Vallavolikogu 28.02.2018 määruse
nr 8 „Ehitusseadustikust, planeerimisseadusest, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine”
muutmine
* Noortevolikogu tööst andis
ülevaate noortevolikogu esimees
Seliin-Lisett Tomson
* Otsustati laenu võtmine
* Otsustati vallavara tasuta kasutusse andmine MTÜ-le
Avinurme Tünnilaat (Avinurme
staadion)
* Algatati ühinemislepingu
muutmine
* Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse lõpetamiseks MTÜ-ga
Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
(maa-aladel asuvad eelsorteeritud jäätmete kogumispunktid,
mis jäävad Mustvee vallale)
* Seisukoha andmine keskkonnamõju hindamise programmi
kohta Voore külas
* Avaldati umbusaldust sotsiaalkomisjoni esimehele
* Avaldati umbusaldust revisjonikomisjoni liikmele
* Valiti hariduskomisjoni esimees ja aseesimees
* Valiti sotsiaalkomisjoni esi-

Vallavalitsuses 11. juunil
• Otsustati sotsiaaleluruumi
üürilepingu sõlmimine
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
• Otsustati bilansiväliste varade mahakandmine
• Kinnitati OÜ Mustvee Linnavara aastaaruanne
• Kinnitati SA Kalevipoja Koda
aastaaruanne
• Kinnitati SA Voore Aktiviseerimiskeskuse aastaaruanne
• Otsustati teeservade niitmise
hinnapakkumuste kinnitamine
• Otsustati vallavara võõrandamine otsustuskorras otsuse
eelnõu esitada vallavolikogule
vastuvõtmiseks
• Otsustati sundvalduse seadmine
• Väljastati ehitusluba Avinurme alevikus Karu tee 3 kinnistule
kuni 100kW päikeseelektrisüsteemi paigaldamiseks.
• Otsustati lapsehoiuteenuse
rahastamine
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati nõusoleku andmine jäätmeveosageduste
• Otsustati kooli edukalt lõpetajate tunnustamine
• Otsustati SA Jõgevamaa
Arendus- ja ettevõtluskeskus
nõukogu liikme tagasikutsumine
ja uue liikme määramine

Järgmine vallavolikogu
istung toimub 26. augustil
Vallavalitsuses 4. juunil
• Väljastati projekteerimistingimused Mustvee linnas Marja
tn 2 kinnistule garaaži püstitamiseks.
• Väljastati ehitusluba Metsakülas Toominga kinnistule elamu
püstitamiseks
• Väljastati kasutusluba Kalmakülas Matso kinnistule üksikelamu kasutamiseks.
• Otsustati nõusolekute andmised katastriüksuste
• Otsustati maa sihtotstarbe
muutmine
• Anti nõusoleku jäätmeveosageduste
• Kinnitati Raja Vabaajakeskuse remondi
•
Kinnitati Mustvee valla
bussipeatuste nimistu
• Otsustati küttepuude toetuse
mittemääramine
• Otsustati hooldekodu kohamaksu osaline tasumine
• Otsustati vallavara kasutusse
andmine otsustuskorras eelnõu
esitada vallavolikogule vastu
võtmiseks
• Otsustati loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks
„Kolme küla päev“, Raja vabaajakeskuses
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 24.04.2020 korralduse nr
267 muutmine

Vallavalitsuses 12. juunil
• Otsustati vallavara võõrandamine otsustuskorras
Vallavalitsuses 18. juunil
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 31.10.2019 korralduse nr

655 “Hoonestusõiguse seadmise
võimalikkus ning lähiaadressi,
sihtotstarbe ja teenindusmaa
määramine” muutmine
• Otsustati nõusoleku andmine jäätmeveo sageduse muutmiseks
• Otsustati jäätmevaldaja tähtajaline vabastamine korraldatud
jäätmeveost
• Mustvee Vallavolikogu otsuse eelnõu „Ühinemislepingu
muutmise algatamine“
• Otsustati Mustvee linna
Kastani ja Vahtra tänava äärsete
kraavide puhastamine
• Otsustati hoolduse ja hooldajatoetuse lõpetamine
• Otsustati hooldekodusse
paigutamine ja kohamaksu tasumine
• Nõuete lootusetuks tunnistamine
• Kiideti heaks SA Mustvee
Tervis majandusaasta aruanne
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 11.06.2020 korralduse
nr 376 „Kooli edukalt lõpetajate
tunnustamine“ muutmine
• Vea parandamine Mustvee
Vallavalitsuse 07.05.2020 korralduses nr 305 „Kogukonnakogu
moodustamine“
• Otsustati OÜ Mustvee Linnavara nõukogu liikmete tagasikutsumine ja nõukogusse uute
liikmete määramine
• Otsustati SA Mustvee Tervis
nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete määramine“
• MTÜ Saare valla kultuuri- ja
spordiseltsi avaldus tegevustoetuse saamiseks
• Mustvee Vallavalitsuse
21.05.2020 korralduse nr 326
“Lihthanke ,,Peipsimaa muuseumi II korruse välja ehitamine”
korraldamine” muutmine
• Kogukonnakogude kokkukutsumise (Raja, Mustvee,
Lohusuu) korraldamine
Vallavalitsuses 2. juulil
• Otsustati loa andmine avalike ürituste korraldamiseks:
Mustvee linna päevad, Peipsi
järvefestival, Lohusuu sadam ja
Mustvee sadam, Peipsi Romantika 2020 ja Rääbisefestival
• Otsustati detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine Kükita küla
Tartu mnt 62c
• Anti nõusolekud katastriüksuste jagamiseks
• Otsustati kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maade erastamine
• Otsustati isikliku kasutusõiguse seadmise eelnõu „MustveeKasepää jalg- ja jalgrattatee“
vallavolikogule vastuvõtmiseks
• Kinnitati hanke „Peipsimaa
muuseumi II korruse välja ehitamine” pakkumuste kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine ja
eduka pakkumuse tunnistamine
• Kinnitati hanke „Mustvee
sadama lõunamuuli ehitamine”
pakkumuste kvalifitseerimine,
vastavaks tunnistamine ja eduka
pakkumuse tunnistamine
• Väljastati projekteerimistingimused Mustvee linnas Tähe
tn 5a, Tähe tn 7, Raudtee tn 6
ja Tartu tn 11 soojusvõrgu torude uuendamise, vana demonteerimise ja asendamise uute
isoleeritud metalltorustikega
ehitusprojekti projekteerimiseks.
• Väljastati ehitusload Nautrasi külas Naksi kinnistule kuni
100kW päikeseelektrisüsteemi
paigaldamiseks, Änniksaare külas Väljara kinnistule puurkaevu
rajamiseks eesmärgiga olmevee
saamine ja Kääpa külas Jüri
kinnistule kuni 100kW päikeseelektrisüsteemi paigaldamiseks

• Otsustati konkursikomisjoni
moodustamine Hariduse Tugikeskuse juhataja leidmiseks
• Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse juhataja ametikohta täitmiseks konkursi korraldamine
• Kooskõlastati Lohusuu Kooli
palgajuhend
Vallavalitsuses 6. juulil
• Otsustati Mustvee valla konsolideerimisgrupi 2019. aasta
majandusaasta aruande heakskiitmine ning esitada vallavolikogule kinnitamiseks
• Arutati Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ juhatuse liikme
Triinu Akkermanni avaldust
Vallavalitsuses 9. juulil
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
• Otsustati hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande kinnitamine
• Otsustati hajaasustuse programmi taotluste rahastamine
• Anti luba ilutulestiku korraldamiseks Mustvee linnas rannapargi territooriumil 11.07.202012.07.2020 ajavahemikul kella
24.00-00.05
• Otsustati loa andmine avaliku ürituse Vana Baskini Teater
etenduse „Armastus mälukaotuseni“ korraldamiseks Kasepää
laululaval
• Otsustati hinnapakkumuse
kinnitamine tuletõkkeuste paigaldamiseks Avinurme gümnaasiumis ja Lohusuu koolis
• Otsustati hanketulemuste
kinnitamine „Mustvee valla teede pindamine 2020“
• Otsustati loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks
„Orienteerumisneljapäevaku
korraldamine Saarjärve ümbruses“
• Väljastati projekteerimistingimused Mustvee vallas Kääpa
külas Puhasti kinnistule, Siili
kinnistule ning Sortsi kinnistule
Kääpa reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ja Kääpa külas Hoole
kinnistule PEJ rajamise ehitusprojekti koostamiseks.
• Väljastati ehitusload Saarjärve külas Vanassaare tee nr
14113 kinnistul, Telliskivitehase kinnistul, Puhhi kinnistul ja
Saare alajaama kinnistul BaltiTartu 330 kV õhuliini nr L300
rekonstrueerimiseks ja Võtikvere
külas Torma prügila kinnistule
elektrilistel päikesepaneelidel
põhineva elektritootmisseadme
püstitamiseks.
• Otsustati sundvalduse seadmine
• Otsustati hanke „Voore
koolihoone rekonstrueerimise
projekteerimis- ja ehitustööd”
pakkumuste kvalifitseerimine,
vastavaks tunnistamine ja eduka
pakkumuse tunnistamine

• Otsustati jäätmevaldaja
vabastamised korraldatud jäätmeveost
• Anti nõusolekud jäätmeveosageduse muutmiseks
• Otsustati vastutava kasutaja
ja garažeerimiskoha kinnitamine
• Otsustati nõusoleku andmised katastriüksuste
Vallavalitsuses 16. juulil
• Otsustati Robi katastriüksuse
(Omedu küla) detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
• Otsustati kinnisasja liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamine
• Anti nõusolek katastriüksuse
jagamiseks
• Otsustati hoonestusõiguse
seadmise võimalikkus ning lähiaadressi, sihtotstarbe ja teenindusmaa määramine
• Otsustati maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
• Otsustati sundvalduste seadmised
• Väljastati projekteerimistingimused Veia külas Mäearu kinnistule päikesepargi ehitusprojekti koostamiseks, Kalmakülas
Keki kinnistule majandushoone
ehitusprojekti koostamiseks ja
Tammispää külas Uuetoomara
kinnistule päikesepargi ehitusprojekti koostamiseks
• Väljastati ehitusluba Mustvee linnas Jõe tn 23a kinnistule
ühepereelamu püstitamiseks.
• Väljastati kasutusluba Voore
külas ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikele
• Otsustati Mustvee valla eelarvest makstavate huvihariduse
ja -tegevuse toetuste ja kuluhüvitiste piirmäärad
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitise määramine
• Otsustati loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks:
Avinurme 7. perepäev, Eesti II
Seebihokiturniir
Vallavalitsuses 23. juulil
• Peipsimaa Kogukonnaköök
MTÜ juhatuse liikme Triinu Akkermanni avaldus
• Otsustati puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine
• Otsustati loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks
Lenna ja Tanel Padar, Kasepää
laululaval
• Väljastati ehitusload Mustvee linnas Pihkav tn 4 kinnistule
2-korruselise ühepereelamu
püstitamiseks, Lohusuu alevikus
Ülejõe tn 3 kinnistule puurkaevu
rajamiseks, Tiheda külas Sireli tn
2 kinnistule puurkaevu rajamiseks ja Kõveriku külas Tagavälja
kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Väljastati kasutusload Kääpa külas Rahvamaja kinnistule
Saare rahvamaja tuleohutusele

vastavaks ümberehitatud evakuatsioonitrepikoja kasutamiseks, Voore külas Kuu kinnistule
paigaldatud päikeseelektrijaama
kasutamiseks, Halliku külas Veskiaru kinnistule paigaldatud päikeseelektrijaama kasutamiseks,
Kasepää külas Sõpruse tn 124
kinnistule paigaldatud päikeseelektrijaama kasutamiseks, Mustvee linnas Tartu tn 68a kinnistule
püstitatud abihoone kasutamiseks, Voore külas Tähe kinnistule
paigaldatud päikeseelektrijaama
kasutamiseks, Voore külas Pilve
kinnistule paigaldatud päikeseelektrijaama kasutamiseks ja
Voore külas Vihma kinnistule
paigaldatud päikeseelektrijaama
kasutamiseks
• Otsustati katastriüksuse
lähiaadressi muutmine
• Otsustati maaüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete
määramine
• Otsustati kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maade erastamine
• Anti nõusolek katastriüksuste piiride muutmiseks
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Seisukoha andmine keskkonnamõju hindamise programmi kohta Voore külas
• Otsustati nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste
lõpetamiseks
• Otsustati esitada Mustvee
valla 2020. a I lisaeelarve kinnitamiseks vallavolikogule
• Otsustati laenu võtmise
eelnõu esitada vallavolikogule
vastuvõtmiseks
Vallavalitsuses 24. juulil
• Otsustati Mustvee Vallavolikogu 28.02.2018 määruse
nr 8 “Ehitusseadustikust, planeerimisseadusest, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine”
muutmise otsuse eelnõu saata
vallavolikogule vastuvõtmiseks
Vallavalitsuses 30. juulil
• Otsustati eestkostetava
täiendav osalemine väljaspool
kodu osutatava üldhooldusteenuse kulude katmisel
• Otsustati lubade andmine
avalike ürituste korraldamiseks
– Kasepää rannapidu ja Vanad
aga kobedad
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati munitsipaalkorteri
üürile andmine
• Otsustati Mustvee valla
eelarvest ühendustele toetuste
eraldamine Jõgevamaa Puuetega
Inimeste Kojale.
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Hispaania teeteod on Mustvees!
Juba üle kuu aja on igal pool
olnud juttu hiidnälkjatest, kes
aiapidajatele peenarde rüüstamise
pärast meelehärmi valmistavad
ega lase enam paljajalu muru
peal kõndida. Neist nälkjatest on
artikleid ilmunud ka varematel
aastatel, kuid kuna probleem iga
aastaga suureneb, siis räägitakse
sellest üha rohkem.
Enamasti tuuakse need nälkjad
aedadesse välismaiste istikutega
– lillede, puude ja põõsaste mullapallides. Tigusid ja nende mune
on leitud näiteks poodides müüdavatest lillepottidest, Poola päritolu elupuude pottidest ja kompostimulla kottidest. Praegu on
nende nälkjate kontsentratsioon
kõige suurem aiandite läheduses
ja uuselamurajoonides, kuhu on
rohkem välismaist päritolu taimi
istutatud. Samas toimetavad need
kardetud elukad juba mitmendat
aastat Mustvee linnas Aia tänava
piirkonnas ja pole üldse kindel, et
neid Mustvee valla teisteski piirkondades ei esine. Neid ei ole ehk
lihtsalt märgatud või pole osatud
üksikutele leidudele suuremat
tähelepanu pöörata.
Hispaania ehk lusitaania teetigu (Arion vulgaris, Слизень
испанский) on Portugali päritolu
silmapaistvalt suur kojata tigu ehk
nälkjas. Täiskasvanud looma kehapikkus on väljasirutatuna 7–15 cm.
Keha värvus võib olla väga erinev
alates tumepruunist punakate,
oranži, kollakate ja beežide toonideni. Iseloomulik on eredavärviline, mustade püstiste triipudega
tallaserv. Pea on enamasti kehast
tumedam ja hingamisava asub
mantlikilbi peapoolses osas. Ärritunult tõmbub tigu kerra. Mürgine
ta ei ole, kuid tema keha kattev
kollakas lima, mida ta ärrituse
korral päris ohtralt eritab, võib
probleeme tekitada – see toimib
nagu liim ja sellest on üsna raske
lahti saada.
Reeglina leiab hispaania teetigusid nende esinemiskohtades
kolooniatena, sest nad on väga
hea sigivuse ja kiire arenguga.
Munevad kõik täiskasvanud nälkjad ja üks isend võib suve jooksul

muneda kuni 400 muna. Teomunad on valkjashallid, 3–4 mm
läbimõõduga ja tavaliselt kobarana
koos. Kuna need munad on hästi
sarnased väetisegraanulitega, siis
ei ole lihtne neid istikute mullapallidest leida ja ka aiapidajad ei oska
neid alati ohtlikuks pidada. Kui
teomune söövad siilid ja linnud,
siis täiskasvanud isendeid ei taha
keegi, nii et looduslikke vaenlasi
neil nälkjatel pole. Kodulindudest
ja -loomadest arvatakse nende
arvukuse vähendamisel abi olevat
partidest.
Hispaania teeteol on erakordselt hea söögiisu. Kõik nende
nälkjatega hädas olevad inimesed
kinnitavad nagu ühest suust, et kui
hispaania teeteod aeda jõuavad,
siis tunduvad kõik teised limused
üpris kahjutud, sest nad hävitavad
märkimisväärse kiirusega kõiki
taimi, mis vähegi süüa kannatavad. Sageli avastavad aiapidajad
need nälkjad oma aiast siis, kui
nad on ühe ööga mõnest taimest
ilma jäänud ja asunud süüdlast
aktiivsemalt otsima. Tigu pidi
kuuldavasti olema ka sedavõrd
nutikas, et ei reeda oma asukohta
eriti kergesti: kui ta käib öösiti oma
toidutaime söömas, siis päevad
võib ta veeta sellest taimest mitme
meetri kaugusel.
Aktiivsed on teod valdavalt
öösiti, kuid vihmastel perioodidel
liiguvad nad ringi ka päeval. Nad
on väga hea ronimisvõimega ja
nälkja kohta päris kiiresti liikuvad
(väidetavalt kuni 9 m/h). Sellegipoolest peaksid nad piisava toidu
ja soodsate tingimuste olemasolul
olema suhteliselt paiksed.
Keskkonnaameti sõnum hispaania teeteo kohta on olnud ühene:
teod ja nende munad tuleb kokku
koguda ja hävitada – soovitavalt
kuuma veega üle kallates. Riiklikku tõrjet (nagu näiteks karuputke
võõrliikidele) pole neile võimalik
teha, sest teod tegutsevad eraaedades ja on öise eluviisiga. Sellepärast peavad maaomanikud nende
ohjamisega ise hakkama saama.
Samas rõhutatakse, et nälkjate
tõrjumine peab toimuma kogukondade koostöös, sest võitlus selle

kahjuriga on tulemuslik ainult siis,
kui seda tehakse korraga terves
levikupiirkonnas, nii et ükski ala
tõrjest välja ei jääks.
Muidugi oleks naiivne loota, et
kui hakkame täna neid nälkjaid
korjama, siis nädala pärast on plats
puhas. Munad on juba munetud,
nendest tulevad järgmised teod
ja kõiki nagunii kätte ei saa, aga
sellegipoolest on järjepideva tõrjumisega võimalik nende tigude
laiemat levikut kontrolli all hoida.
Sellepärast on isegi kõige suurema
loodusesõbra ainuõige käitumisviis
hispaania teeteo leidmisel ta üles
korjata ja hävitada. Kuigi igaühe
käsi looma hukkama ei tõuse, on
nende tigude kokkukorjamine ja
seejärel aia taha, parki või metsa
viimine kurjast, sest sellega laiendatakse ohtliku võõrliigi levikuala
veelgi.
Hispaania teeteo uutest leidudest on soovitatav teada anda
Keskkonnaameti kaardirakenduses
aadressil teokaart.keskkonnaamet.
ee Rakenduse väljad on eesti ja
vene keeles. Samas on ära toodud
ka hispaania teeteo ja kahe sarnase
kodumaise teoliigi määramistunnused, et oleks võimalik veenduda,
kas tegu on ohtliku võõrliigiga või
mitte. Rakendusse tuleks kindlasti
üles laadida ka foto leitud nälkjast.
Mida teha, kui sul on aias hispaania teeteod?
• Hävita neid nii palju kui vähegi võimalik, sest iga isend võib
muneda väga suure hulga mune.
Korja järjepidevalt kõik nälkjad ja
nende munad anumasse kokku ja
vala neile peale keev vesi – tõhusamat tõrjeviisi pole praegu olemas.
• Nälkjate pooleks lõikamisel
või neile peale astumisel võivad
nende munad mingi tõenäosusega
säilida, kuid kui suletavat anumat
ja kuuma vett parasjagu käepärast
pole, siis on ka need lahendused
oluliselt paremad kui mitte midagi.
• Kuhugi mujale (metsaserva,
niidule, parki) elusaid nälkjaid
viia ei tohi, samuti ei või elusaid
tigusid panna prügikasti (isegi
mitte kilekotti suletult), sest see
võimaldab nende laiemat levikut.
• Ära kasuta mürke, sest kahju-

Piirkonnapolitseinik: kätepesu kõrval ei tohi
unustada ka küberhügieeni
Viimased kuud on meie inimestele olnud keerulised ning
erakordne aeg on meid mitmel
rindel proovile pannud. Nii
jäid koolist koju meie lapsed,
kes suunati distantsõppele ning
veetsid mitu kuud suurema
osa oma päevast digimaailmas.
Samas jäid kodukontoristesse ka nende vanemad, kel oli
võimalik oma tööülesandeid
distantsilt teha. Paraku võttis
erakordne aeg mõnelt sootuks
töö ning hakkamasaamiseks tuli
eneses leida uusi oskusi ning
väljundeid. Eriskummaliseks
muutus ka ostlemine ja vajaliku
kraami hankimine, sest kauplused ja ettevõtted sulgesid oma
uksed ning paljud neid enam
peale eriolukorda ei avanudki.
Ka omavaheline suhtlemine ja
teised argipäevased toimetused
kolisid ära internetti ja on seal
suuresti tänaseni.
Ja pole ka ime, sest inimesed
tunnevad end internetis toimetades mugavalt, suisa anonüümsena, mistõttu suheldakse
üksteisega ehk isegi avatumalt
ja enese kohta jagatakse avameelselt infot. See kõik on aga
üdini petlik, sest tegelikult jääb
igast sõnumist, pildist või teost
veebis jälg. Arvuti taga istudes sa
ei näe, kes on teisel pool ekraani,
mistõttu ei saa ei vestluses ega
erinevaid tehinguid tehes päris

kindel olla, kes seal teisel pool
ekraani on. Eriti tasuks valvas
olla internetituttavatega, kellega
sa pole väljaspool virtuaalmaailma kohtunud. Teisel pool
ekraani võib halvemal juhul olla
kurjategija.
Küberturvalisus sõltub iga
arvuti- ja nutiseadme kasutaja
teadlikkusest ja oskustest virtuaalmaailmas ohte tajuda sarnaselt füüsilisele maailmale. Nii
nagu kodust lahkudes lukustame
enda järel ukse või enne sõiduteele astumist vaatame paremale
ja vasakule, niisamuti tuleb
iga oma liigutus läbi mõelda
kübermaailmas. Kõige lihtsam
viis ennast küberkurjategijate ja
-kiusajate eest kaitsta on kasutada turvalisi paroole ja hoida oma
isiklikke andmeid. Samuti tuleb
vältida tundmatute veebilehtede
külastamist ja e-postiga saadetud linkide ja manuste avamist,
kuna sellega võib kaasneda oht
kasutaja- ja krediitkaardi info
sisestamiseks õngitsuslehele või
arvuti nakatumine pahavaraga,
mis arvutis olevad andmed krüpteerida võib.
Kuivõrd õppeaasta on selleks
korraks ühelpool ja lastel nüüd
kordades enam vaba aega käes,
mida nad ilmselt suurest harjumusest netimaailmas veetma
hakkavad, siis palun tuletage
neile turvalise netikäitumise

reeglid suvepuhkuse hakul meelde.
Turvalise netikäitumise
põhireeglid:
• kasuta erinevates keskkondades erinevaid tugevaid
paroole,
• uuenda oma paroole regulaarselt ja ära jaga neid teistega,
• ära avalikusta oma isiklikke
andmeid,
• ära ava tundmatuid kirju,
linke ja manuseid,
• ära aktsepteeri tundmatute
kasutajate sõbrakutseid,
• ära jaga endast paljastavaid
pilte või videosid võõrastele või
juhututtavatele,
• vaata üle oma sotsiaalmeedia profiili seaded ning veendu
et Su seinal olevad postitused
on nähtavad ainult sõbralisti
liikmetele,
• avalikust arvutist ja nutiseadmest (näiteks telefoniesindused) logi pärast kasutamist
alati välja,
• uuenda oma arvuti ja nutiseadmete tarkvara,
• paigalda oma arvutisse ja
nutitelefoni viirusetõrje,
• tee oma andmetest regulaarselt tagavarakoopiaid.•
Püsige terved, toimetage netis
ikka targalt ja nautige suve!
Andrus Väits,
piirkonnapolitseinik

Hispaania teeteol puudub koda ja ta on tavalistest kohaFoto: Uudo Timm
likest liikidest oluliselt kogukam.

Möödunud teisipäevane saak Aia tänava sademeveekraaFoto: Pille Lapin
vist.
rivastased mürgid ei ole hispaania
teeteo tõrjumisel kuigivõrd mõjusad. Väidetavalt eritab hispaania
teetigu mürgiga kokku puutumisel
nii intensiivselt lima, et blokeerib
mürgigraanuli ja elab rahulikult
edasi. Mürgitamine ei ole hea mõte
ka sellepärast, et see hävitab kohalikke kasulikke liike (konnad, siilid
jne), on ohtlik lemmikloomadele ja
nende mõju meile endile ja meie
järglastele on veel teadmata.
• Mata hukatud nälkjad labidasügavusele mulla alla, kus puu-

duvad munade arenguks sobivad
tingimused ja kust nälkjad välja
roomata ei jaksa.
• Tee nälkjatõrjet koostöös
naabritega ja süstemaatiliselt tervel tigude hooajal, sest muidu on
neist võimatu vabaneda. Kui tõrje
käigus tekib suuremaid probleeme
või kui tunned, et jõud lõpeb ja
ei jaksa enam, siis ära löö käega,
vaid otsi abi.
• Hoia aias muru madalana ja
mullapind kobestatuna. Kontrolli
ja korrasta pidevalt nälkjate ja mu-

nade võimalikke peidukohti (suuremate lillepuhmaste ja põõsaste
alused, terrassialused, igasugused
servaalused).
• Ole kindel, et hävitad hispaania teetigu. Tee endale selgeks
selle liigi määramistunnused ja
hoia kodumaiseid liike.
• Ära jaga oma aia taimi ja mulda teistesse piirkondadesse.
Mida teha, kui sul aias hispaania
teetigusid veel ei ole?
• Ära too oma aeda taimi ja
mulda piirkondadest, kus elavad
hispaania teeteod.
• Istikuid ostes vaata alati nii
poti sisse kui ka alla. Samuti vaata
läbi taimede mullapallid. Hävita
leitud teod ja nende munad.
• Kui kahtlustad, et ostetud istiku mullapallis võib olla hispaania
teeteo mune, pane istik nälkjate
koorumise ajaks ehk 5 nädalaks
karantiini: seo mullapalli ümber
läbipaistev kilekott, kinnita see tihedalt ümber istiku varre ja hävita
nälkjad, kui neid peaks tekkima.
• Muutu valvsaks, kui märkad
oma aias mõnede taimede ootamatut kadumist või kiiret kahanemist. Jäta aia varjulisemasse ossa
nälkjate seireks tühjakssöödud
arbuusikoor, anum tumeda õllega
või mõni lauajupp.
• Kui märkad kusagil hispaania
teetigu, siis sõltumata sellest, kelle maa peal ta parasjagu on, ära
jää tegevusetuks, sest probleem,
mille arvad olevat kellegi teise
probleem, võib just sinu tegevusetuse tõttu olla varsti sinu enda
probleem.
• Kuna järjepidev nälkjate hävitamise töö ei kuulu just meeldivate
tegevuste hulka ja on ajapikku
päris kurnav, siis ole tänulik ning
võimalusel ka abiks ja toeks neile
Mustvee linna Aia tänava piirkonna elanikele, kes praegu nende
tigudega päevast päeva võitlevad.
Nende inimeste aktiivsusest sõltub
see, kui kiiresti sa ise sama probleemiga hädas oled.
Pille Lapin,
Mustvee vallavalitsuse keskkonnaspetsialist

KredEx katab maja terviklikku renoveerimist kuni
50 000 euro ja suvekodu puhul kuni 30 000 euro ulatuses
On ilmselt päris palju koduomanikke, kes just suvel teevad plaane
kodus-suvilas suuremate remonditööde osas - soojapidavad uued
aknad, fassaad, pööningu-katuse
soojustamine või uus küttesüsteem. Tänavu tasub ettevõtlikel
inimestel aga tõsiselt nende mõtete
realiseerimisele mõelda, kuna kodumaja terviklikul kordategemisel
võib energiatõhusust tõstvate tööde osas saada kuni 50 000 eurot ja
suvekodu puhul kuni 30 000 eurot
toetust KredExilt.
Ka Mustvee ja ümbruse inimestel tasub rekonstrueerimistoetusele tõsiselt mõelda, kuna korraliku
ehitusfirma poolt projekti alusel
tehtud töödega saab endale nägusa ja soojapidava elamise, mille
ehitustööde maksumusest kuni
50 protsenti - maksimumsummas
50 000 eurot – saab toetusena
KredExilt.

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin
Reinsalu sõnul tuleb esimese sammuna ehitisregistrist kontrollida,
et hoone on registrisse üksikelamuna kantud ning mis on selle
kasutuselevõtu aasta – toetust saab
küsida enne 2000. aastat ehitatud
ja kasutuselevõetud hoonetele.
Juhul kui on soov korda teha
hoopiski oma suvekodu, siis ka
selle renoveerimisel on võimalik
saada toetust – tööde maksumusest kuni 30% või kõige rohkem
30 000 eurot.
“Paljud eelistavad põhjusel või
teisel võtta ette oma elamise
osalise renoveerimise ehk teevad
erinevaid töid etapi kaupa - näiteks
uued aknad, soojustatud fassaad
või soojustatud katus, ahikütte asemel maasoojuspump jm,” kirjeldab
Reinsalu. “Ka selliste tööde planeerijatel tasub kindlasti tingimustega

tutvuda ja toetusavalduse esitamist
kaaluda, kuna energiatõhususe
parandamisele suunatud töödele
on võimalik saada toetust kuni 30
protsendi ulatuses tööde maksumusest ja maksimumsummas 20
000 eurot.”
Oluline on, et kodu või suvemaja
tervikliku renoveerimise taotluse
eelduseks on nõuetekohane projekt ja kolm võistlevat pakkumist
ehitusalal tegutsevalt ettevõttelt.
Osalise rekonstrueerimise puhul
on samuti vaja kolme pakkumise
olemasolu.
Rekonstrueerimistoetust saab
taotleda üksikelamu, ridaelamu
või kaksikelamu sektsioon, kahe
korteriga elamu või ridaelamu,
samuti suvila või aiamaja omanik.
Ehitustöödega võib alustada
kohe pärast taotluse esitamist.
Vaata täpsemaid tingimusi www.
kredex.ee/majaduueks

Ühinemislepingu muutmise eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek
M u s t v e e Va l l a v o l i k o g u
29.07.2020 otsusega nr 40 algatati Avinurme valla, Kasepää
valla, Lohusuu valla, Saare valla
ja Mustvee linna volikogude
poolt 21.12.2016 kinnitatud
ühinemislepingu muutmine
vastavalt ühinemislepingu muutmise eelnõule.
Eelnõu ja seletuskirjaga on
võimalik tutvuda Mustvee vallavalitsuses (Tartu tn 28, Mustvee
linn), Avinurme teenuskeskuses

(Võidu tn 9, Avinurme alevik),
Kasepää teenuskeskuses (Sõpruse tn 90, Kasepää), Lohusuu teenuskeskuses (Jõe tn 1, Lohusuu
alevik), Saare teenuskeskuses
(Siili, Kääpa küla) ja Mustvee
valla veebilehel aadressil https://mustveevald.kovtp.ee/
Eelnõu kohaselt muudetakse
ühinemislepingu punkti 7.12.6,
millest jäetakse välja järgmine
lause: “Jätkatakse koostööd
MTÜ-ga Ida-Eesti Jäätmehool-

duskeskus.”.
Ühinemislepingu muutmise
eelnõu kohta saab esitada ettepanekuid ja vastuväiteid 1. augustist kuni 23. augustini 2020.
Ettepanekud ja vastuväited tuleb
esitada kirjalikult ja allkirjastatult Mustvee Vallavalitsusele
aadressil Tartu tn 28, Mustvee
linn, Jõgeva maakond 49603 või
meiliaadressil info@mustvee.ee
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Испанский слизень встречается и в Муствеэ!

Уже больше месяца везде говорят о гигантских слизнях,
которые возмущают садоводов
своими набегами на грядки и не
позволяют больше ходить босиком по траве. Статьи об этих
слизнях появлялись и раньше,
но, поскольку проблема с каждым годом растет, то и говорят
о ней все чаще.
В сады данные слизни завозятся, как правило, иностранными саженцами – комьями земли,
обволакивающими корни цветов, деревьев и кустов. Улитки
и их яйца находили, например,
в продающихся в магазинах
цветочных горшках, в горшках
с туей из Польши и мешках с
компостной землей. Сейчас самая большая концентрация этих
слизняков вблизи садоводств и
в новых жилых районах, где рассажено больше растений иностранного происхождения. В то
же время эти опасные твари уже
несколько лет встречаются и в
городе Муствеэ в районе улицы
Айа, и нет никакой уверенности
в том, что их невозможно увидеть в других районах волости.
Их, видимо, просто не замечали
или на отдельные находки не
обращали пристального внимания.
Испанский, или луситанский
слизень (Arion vulgaris, придорожный слизень) – исключительно крупная улитка без
раковины, т.е. слизень португальского происхождения. Длина взрослой особи врастяжку
может составлять 7-15 см. Цвет
может варьироваться от темно-коричневого до красных,
оранжевых, желтоватых и бежевых тонов. Характерен край
подошвы яркого цвета с вертикальными черными полосками.
Голова зачастую темнее тела, а
дыхальце находится в головной
части мантии. В раздражении
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улитка сворачивается в клубок.
Животное не ядовито, но покрывающая его тело желтоватая
слизь, которую слизняк в раздражении обильно выделяет,
может вызывать проблемы –
она действует как клей и отчистить ее довольно трудно.
Как правило, испанские придорожные слизни в местах их
обитания встречаются колониями, потому что они обладают
очень высокой плодовитостью
и быстро развиваются. Яйца откладывают все взрослые слизни,
одна особь за лето может отложить до 400 яиц. Яйца бледносерого цвета, диаметром 3-4 мм,
и обычно в скопище. Поскольку
эти яйца очень похожи на гранулы удобрений, то в комьях
земли саженцев их найти непросто и даже садоводы не всегда
осознают их опасность. Если
яйца поедают ежи и птицы, то
взрослых особей не хочет есть
никто. Считается, что из домашней птицы и домашних животных снижению численности
слизней помогают утки.
Испанский слизень обладает
завидным аппетитом. Все, кто
мучается с этими слизнями, говорят в один голос, что если в
саду появились придорожные
слизни, то все другие моллюски
кажутся относительно безобидными, потому что эти с выдающейся скоростью уничтожают
все растения, хоть как-то пригодные к еде. Очень часто садоводы обнаруживают этих слизней у себя в саду тогда, когда
за одну ночь лишаются какогонибудь растения и приступают
к активному поиску виновника.
Улитка сама якобы настолько
сообразительна, что слишком
просто своего местонахождения
не обнаруживает: если ночью
она приходит поедать растение,
то дни она может проводить в

TARTU MNT 62C KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERINGU
AVALIK VÄLJAPANEK
Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse
02.07.2020 korraldusega nr 396 võeti vastu Mustvee vallas Kükita külas
asuva Tartu mnt 62c kinnistu (registriosa nr 1573635, katastritunnus
65701:001:0006, sihtotstarve maatulundusmaa, üldpindala 5692 m²)
detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on muuta eelnimetatud
katastriüksuse 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 5692 m2. Detailplaneeringu
koostaja on Terav Kera OÜ (registrikood 11319822).
Kükita külas asuval 5692 m² suurusel maatulundusmaa sihtotstarbega
Tartu mnt 62c katastriüksusel koostatav detailplaneering on kooskõlas
Kasepää Vallavolikogu 30.08.2013 otsusega nr 26 kehtestatud Kasepää
valla üldplaneeringuga. Olemasoleva Tartu mnt 62c katastriüksuse piire
detailplaneering ei muuda. Maaüksusele on kavandatud kuni neli hoonet
(üks üksikelamu, elamu abihoone, kaubandushoone ja muu laohoone)
suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 1000 m². Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks on määratud 8,5 m maapinnast ning lubatud korruste

нескольких метрах от него.
Активны улитки в основном
по ночам, но в период дождей
передвигаются и днем. Они
очень хорошо лазают и для
слизня довольно быстро передвигаются (как утверждается,
до 9 м/ч.). И все же, при наличии достаточного количества
еды и благоприятных условиях
они относительно оседлы.
Посыл Департамента окружающей среды в отношении
испанского, или придорожного
слизня однозначен: улитки и их
яйца следует собрать и уничтожить, желательно окатив кипятком. Государственную борьбу
(как, например, с чужеземными
видами борщевика) против них
вести невозможно, т.к. улитки действуют в частных садах
и ведут ночной образ жизни.
Поэтому собственники земли
сами должны с ними справиться. При этом подчёркивается,
что истребление слизней должно проходить в сотрудничестве
сообществ, потому что борьба
с данным вредителем приносит
результат только тогда, когда
она ведется одновременно по
всей территории распространения, чтобы охвачены были абсолютно все участки.
Конечно, наивно было бы надеяться, что если сегодня мы все
начнем собирать этих слизняков, то через неделю везде будет
чисто. Яйца уже отложены, из
них появятся следующие улитки
и всех не словить все равно, но
тем не менее: последовательной
борьбой можно удержать под
контролем расширение их распространения. Поэтому единственно правильное поведение
даже самого большого любителя
природы при нахождении испанского придорожного слизня
– подобрать его и уничтожить.
Хотя не у каждого рука подни-

мается убивать животное, сбор
этих улиток для того, чтобы потом отнести за пределы сада, в
парк или лес – во вред, потому
что этим человек способствует
расширению опасного иноземного вида.
О новых находках испанского придорожного слизня рекомендуется сообщать на карту-приложение Департамента
окружающей среды teokaart.
keskkonnaamet.ee Поля в приложении есть на эстонском и русском языках. Там же приведены
признаки для определения испанского придорожного слизня
и двух местных видов улиток,
чтобы можно было убедиться,
идет ли речь об опасном иноземном виде или нет. В приложение обязательно следует также скачать снимок найденного
слизня.
Что делать, если в вашем саду
встречаются испанские придорожные слизни?
•
Уничтожайте
столько,
сколько возможно, потому что
каждая особь может отложить
очень много яиц. Последовательно собирайте в сосуд все
слизни и яйца и залейте их кипятком – более эффективного
способа борьбы сейчас не существует.
• Если разрезать слизни или
наступать на них, то их яйца
с какой-то долей вероятности
могут сохраниться, если же под
рукой нет ни сосуда, ни кипятка,
то и эти решения намного лучше, чем ничего.
• Куда-то в другое место (на
опушку леса, на луг, в парк)
живые слизни относить нельзя, живые улитки нельзя также
выбрасывать в мусорный ящик
(даже в закрытом полиэтиленовом мешке), потому что это
способствует их дальнейшему

arv on kaks.
Detailplaneeringu avalik väljapanek kestis 21.07.2020 kuni
04.08.2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda Mustvee Vallavalitsuse
majandusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee linn) E–R 9–16.00 või Mustvee valla kodulehel.
ROBI KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERINGU AVALIK
VÄLJAPANEK
Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse
16.07.2020 korraldusega nr 435 võeti vastu Omedu külas asuva Robi
kinnistu detailplaneering ning suunati see avalikule väljapanekule.
Mustvee vallas Omedu külas asuva Robi kinnistu (registriosa nr 2419935,
katastritunnus 65701:002:0489, sihtotstarve maatulundusmaa, üldpindala 6132 m²) detailplaneeringu eesmärk on määrata Robi katastriüksusele elamule ehitusõigus, mis võimaldaks ehitada alale ühepereelamu.
Planeeringuala suurus on 6132 m2. Detailplaneeringu koostamisest
huvitatud isik on Andreas Tooming ja planeeringu koostaja Kobras AS
(registrikood 10171636).
Olemasoleva Robi katastriüksuse piire detailplaneering ei muuda. Seni
hoonestamata maaüksusele on kavandatud kuni 3 hoonet (üks elamu
ja kuni kaks abihoonet) suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 300 m².

распространению.
• Не используйте яды, потому
что яды от вредителей не особенно эффективны для борьбы с испанским придорожным
слизнем. Утверждается, что при
соприкосновении с ядом испанский придорожный слизень выделяет так много слизи, что блокирует гранулу яда и спокойно
живет дальше. Отравление не
является хорошей идеей еще
и потому, что оно уничтожает
местные полезные виды (лягушки, ежи и т.д.), опасно для домашних питомцев, а их влияние
на нас и наших потомков еще не
известно.
• Мертвые слизни закопайте
в землю на глубину лопаты, там
нет подходящих для развития
яиц условий и оттуда слизни не
в состоянии вылезти.
• Со слизнями боритесь вместе с соседями и систематично
на протяжении всего сезона
улиток, потому что иначе от
них освободиться невозможно.
Если в ходе борьбы возникнут
крупные проблемы или же вы
почувствуете, что сил больше
нет, то не отступайтесь, а ищите
помощь.
• Трава в саду должна быть
короткой, а почва взрыхленной.
Постоянно проверяйте и приводите в порядок возможные
места укрытия слизней и яиц
(грунт под цветочными и другими кустами, основания под
террасой, под любыми краями).
• Убедитесь, что уничтожаете
испанского придорожного слизня. Выучите признаки определения данного вида, и берегите
местные виды.
• Не делитесь растениями и
землей со своего участка в другие места.

тения и землю из мест обитания
испанского слизня.
• При покупке саженцев всегда заглядывайте в горшок и под
него. Просмотрите также комья
земли. Уничтожьте обнаруженные слизни и яйца.
• Если вы подозреваете, что в
земле купленного саженца могут быть яйца испанского придорожного слизня, то 5 недель,
т.е. время вылупления слизней
держите саженец в карантине:
вокруг кома земли обвяжите
прозрачный пластиковый пакет,
прочно привяжите его к стеблю
саженца и уничтожьте слизней,
если они появятся.
• Будьте бдительны, если заметите внезапное исчезновение
какого-то растения из вашего
сада или его быстрое убывание.
В тенистой части сада для слежения за слизнями положите
арбузную кожуру, сосуд с темным пивом или какую-нибудь
доску.
• Если где-то заметите испанского придорожного слизня,
то, вне зависимости от того, на
чьей он земле, не оставайтесь в
стороне, потому что проблема,
которую вы считаете чьей-то,
вследствие вашей бездеятельности может скоро стать вашей
проблемой.
• Поскольку последовательное уничтожение слизней не
относится к самым приятным
работам, и с течением времени
изнуряет, то будьте благодарны
и по возможности помогайте
и поддерживайте тех жителей
района улицы Айа в городе Муствеэ, которые сейчас изо дня в
день борются с этими улитками.
От активности этих людей зависит, как быстро вы сами столкнетесь с этой же проблемой.

Что делать, если испанского
придорожного слизня в вашем
саду еще нет?
• Не приносите в свой сад рас-

Пилле Лапин
специалист по окружающей
среде Муствеэской волостной
управы

Hoone suurimaks lubatud absoluutkõrguseks on määratud 39,5 m. Robi
katastriüksusel koostatav detailplaneering on kehtivat Kasepää Vallavolikogu 30.08.2013 otsusega nr 26 kehtestatud Kasepää valla üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada Peipsi
järve kalda ehituskeeluvööndit Robi maaüksusel 100 meetrilt 50 meetrile,
et võimaldada Robi maaüksusele hoonete rajamist. Ehituskeeluvööndi
vähendamise põhjuseks on järgida olemasoleva asustuse väljakujunenud
mustrit. Väljakujunenud Omedu küla ehitusjoon on Peipsi järvest keskmiselt (arvestatud on küla hoonestuse kaugust veepiirist matemaatilist
keskmist kasutades) ca 50 meetri kaugusel.
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja
selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
Detailplaneering on avalik väljapanekul 5. august 2020 kuni 6. september 2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda Mustvee valla kodulehel,
Mustvee Vallavalitsuse majandusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee linn)
ning Kasepää teenuskeskuses (Sõpruse tn 90, Kasepää küla).
Vastavalt planeerimisseadusele on igal isikul õigus avaliku väljapaneku
ajal avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Mustvee Vallavalitsusse
(Tartu tn 28, Mustvee linn) või saata elektronpostile info@mustvee.ee.

8

Nr 7 (28) August 2020

Mustvee Valla TEATAJA

ÜRITUSED JA SÜNDMUSED
MUSTVEE VALLAS
AUGUST–SEPTEMBER
15.08
15.08
16.08 kell 15
20.08 kell 11
20.08 kell 12
22.08
22.08 kell 19
22.–23.08
25.–29.08
29.08
29.08 kell 19
12.09 kell 9

kohvikute päev Kääpal
Rukkimaarjalaat Voorel
Margus Tabori monoetendus „Mamma ja
Marguse lood“ Avinurme Kultuurikeskuses
perepäev Avinurme staadionil
eesti ii seebihokiturniir Avinurme staadionil
turvalisuse päev Voorel
suvelõpupidu Tammispääl
Peipsi toidu tänav
Tallinna ülikooli noorte seenelaager
Avinurme kultuurikeskuses
seenenäitus Avinurme kultuurikeskuses
muinastulede öö Mustvee sadamas
sügislaat Mustvee linnas

20. AUGUSTIL KELL 11.00 AVINURME STAADIONIL

AVINURME PEREPÄEV

EESTI II SEEBIHOKITURNIIR

OHUTUSRETK

NAISKODUKAITSE KAITSELIIT KODUTÜTRED
NOORKOTKAD VABATAHTLIK PÄÄSTE
MAANTEEAMET POLITSEI-JA PIIRIVALVE
HÄIREKESKUS PUNANERIST PÄÄSTEAMET
VIRU VANGLA
HOBUSÕIT
VIRU BATUUT (OSALISELT TASULINE)
NÄOMAALINGUD (TASULINE)
TÖÖTOAD
VÕISTLUSED
MASINAPARK

Avinurme Gümnaasium
pakub alates 1. septembrist 2020 tööd
muusiKaÕPetaJale.
Koormus 0,5 ametikohta.
dokumendid (CV, avaldus, haridust tõendavad dokumendid) saata elektrooniliselt aadressile gymnaasium @
avinurme.edu.ee hiljemalt 15. augustiks 2020.
info tel 5332 0425, 513 5789

PaKun tÖÖd osalise tÖÖaJaga
nÕrKVoolu sÜsteemide PaigaldaJale
Töö on interneti, muude seadmete ja teenuste ühendamine.
Kui sul on tehnilist taipu, pealehakkamist ja B-kategooria
juhiload, oled sobiv kandidaat. Pead suhtlema eesti keeles.
Kasuks tuleb vene keele valdamine suhtlustasandil ning
inglise keele oskus tehnilise kirjanduse lugemise tasandil.
ideaalne oled, kui tutvusringkond oma tehnikavidinatega
ja tehniliste probleemidega just sinu poole pöördub. Kirjuta
endast ja saada oma CV paigaldus3@outlook.com

Õnnitleme pisipõnnide vanemaid
MELANIYA ALJOŠKIN
RUUDI ARDEN ÕIM
MIA PIDBEREŽSKI
REMI TRIISBERG
UMA TRIISBERG
MARI TAMME
ROBERT GOLTS
MARIBEL KAASIK

09.06.2020
19.06.2020
20.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
07.07.2020
25.07.2020
27.07.2020

Õnnitleme juuli- ja
augustikuu juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi
Helgi Koll
75
Aino Kask
75
Elvi Pihlak
75
Fjodor Gunin
75
Elle Luming
75
Jaak Tamm
75
Väino Mandre
75
Meeri Oja
75
Aili Mitt
80
Leo Nurme
80
Mihhail Šarin
80
Endel Eisen
80
Silvi Jõgi
80
Ellen Kuslap
80
Uuno Kuusk
80
Kaljo Vask
85
Endel Ambos
85
Guri Suvorov-Stogov 85
Nina Guzmina
85
Raissa Stogova
85
Maime Lutterus
85
Jevdokia Kanošina 90
Erich Soome
90

Petr Kondratenko 91
Amalia Nikkel
91
Ulita Koromnova 91
Hilja Raudsepp
91
Selaide-Ludmilla Tori 91
Maria Parvelt
91
Endel Opmann
91
Alma Timofejeva 92
Anna Panksepp
92
Pärja Pärn
93
Natalia Šarina
93
Paul Mölder
95
Ilse Lepp
102

SA Voore Aktiviseerimiskeskus
annaB rendile KoHViKu ruumid.
info Maarika 5332 0265
OSTAN • MÜÜN • MITMESUGUST
ostan igasugust vanavara. Pakkuda võib kõike.
Kojukutsed, raha kohe kätte. Tel 51980371.
soovin üürida korterit mustvee linnas. Tel 5377 8000.

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

Mälestame lahkunud
vallakodanikke

VLADIMIR KLIMANT
TÕNU LULLA
EVI ALTMÄE
VALLI LÜMAT
VENTŠIKOVA JELIZAVETA
VEERA BORISSOVA
SERGEI UPALEV
LAVRENTI LUNIN
SERGEI TOLBIN
LIIDIA SOOSAAR
ANASTASIA KUTSAR
LIIDIA PETROVA
TATJANA PIHLAKAS
LUULE NÕMM
VAHUR RUUSALU

29.09.1938 – 13.06.2020
19.10.1958 – 14.06.2020
29.09.1949 – 22.06.2020
20.07.1942 – 01.07.2020
04.11.1931 – 03.07.2020
27.08.1937 – 05.07.2020
29.12.1982 – 08.07.2020
16.08.1934 – 13.07.2020
16.05.1965 – 15.07.2020
01.06.1931 – 18.07.2020
24.01.1937 – 20.07.2020
15.01.1942 – 23.07.2020
23.01.1956 – 29.07.2020
29.09.1941 – 31.07.2020
30.05.1969 – 06.08.2020

