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Maal on mõnus!
28. septembril toimus üleeestiline „Maal elamise päev”,
mille eesmärk oli tutvustada elu
väljaspool linnasid, tuua inimesed uudistama ja teavet saama,
milline on elukeskkond Eestimaa
erinevates piirkondades ja omavalitsusüksustes. tegemist oli
külastussündmusega, mille fookuses oligi tutvustada pakutavaid
teenuseid, töö- ja elamiskohti,
seltsitegevust, vaba aja veetmise
võimalusi, piirkonna üldist ilmet
ja võimalust kohtuda piirkonnas
elavate inimeste ja omavalitsustöötajatega.
Kõikidel soovijatel oli võimalus külastada pea kõiki avalikke
teenuseid pakkuvaid asutusi nagu
koolid, lasteaiad, teenuskeskused, kultuuri- ja seltsimajad, raamatukogud, arstikeskused ning
samuti erasektoris tegutsevaid
ettevõtteid ja kohalikke “pärleid”.
30. septembri Eesti Külaliikumise Kodukant pressiteatest võis
lugeda: “On isegi natuke üllatav,
et enamik külastajatest olid valdade elanikud ise, kes tahavad
end omavalitsuses pakutavate
teenustega paremini kurssi viia”,
ütles peakorraldaja, Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse
liige Krista Habakukk. “Samas on
valdade piirid ju muutunud ning
kokkukasvamise protsess alles
käimas,” lisas ta.
Ja nii oli ka Avinurmes toimunud “lahtiste uste päeval”.
Enamik uudistajaid, olijaid ja
tulijaid olid kohalikud ja ümberkaudsete külade inimesed. Otsest
arvestust külastajate arvu kohta
me just ei pidanud, aga neid oli
ikka omajagu!
Kõige suurem kingitus päeva
õnnestumiseks oli päikeseline
sügisilm ja nii saimegi planeeritud tegevused viia õue – sügislaat
(kuhu seekord ootasime müüma
just piirkonna väiketootjaid, vaid
Siimusti Keraamika- ja Savikoda
tuli kaugemalt), kohalike kultuurikollektiivide esinemised ja
kultuurimaja kohvikusse sai end
sisse seada. Maitsvaid hõrgutisi
pakkus tamme-Kopra talu popup kohvik, avatud olid näitused ja endises volikogu saalis
toimus ka kohtumine Mustvee
valla ametnikega – kohal olid
uus abivallavanem Koit Prants ja
valla arendusnõunik Aive tamm.
Soovijad said esitada küsimusi ja
edastasime ka murekohti, millele
lubati leida lahendusi (apteegireform, bussiliiklus jms).
Avinurme teenuskeskuses asuvas volikogu saalis olev pabertahvel ootab elanikelt täiendusi
murekohtadest ja ettepanekutest,
et kaardistada probleemsed kohad, leida lahendusi ja vastuseid
tõstatatud küsimustele. Olge
julged ja kirjutage sinna Mustvee vallavalitsusse edastamiseks
mõeldud mõtted, soovid ja murekohad üles!
Avinurme Külavanemate Koda
arutas oma külatoas külaliikumise ja tegevusega seotut, samuti
olid nad aktiivsed kaasarääkijad
vallajuhi ja arendusnõunikuga
toimunud kohtumisel.
rõõm, et üleskutsele olla sel
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Head õpetajad

päeval avatud, reageerisid ka kohalikud toitlustus- ja turismiteenust pakkuvad kohad – Puiduait,
Elulaadikeskus ja Apteekri puhvet. Ka meie tubli aasta apteeker
Ulla tuli sel päeval kodust välja
ja hoidis apteegi uksed soovijatele lahti!
Meie muuseum-rong ootas
sõitjaid igal täistunnil ja viis soovijad sõidule kitsarööpmelisele
raudteele.
“töösoojad” olid noorte lemmikpaik, rulapark ja staadionil
käis hoogne käsipallitreening.
Kettagolfiväljakul nägin ka mängijaid, nii et kõik väljapakutu oli
kasutuses!
Väga vahva päeva veetsid koos
Avinurme lasteaia töötajad koos
lapsevanematega. Korda sai tehtud mitu “objekti” ja lisaks said
lasteaia teed erinevad liiklusmärgistused ja keksuplatsi.
Külastada sai meie raamatukogu, kus oli võimalus väga soodsalt
osta kasutataud raamatuid või
hoopis anda ja võtta välja pakutut. Avatud oli laulupeole pühendatud näitus ja maja ees ootasid
rohevahetuse taimed.
Avinurme gümnaasiumi uksed
olid samuti valla ja sealseid ekskursioone juhtis kooli huvijuht.
Kui üks päeva eesmärkidest
oli kaardistada vabad elamis- ja
töökohad, siis paraku vabade töökohtade pakkumisi (Avinurmes ja
lähiümbruses) meieni ei jõudnud.
Loodan, et ehk on neid siiski erafirmades, tuleb ise julgelt küsida!
Küll aga on kultuurikeskuse fuajees üleval fotod koos andmetega
18 vabast elamispinnast Avinurmes ja lähedal asuvas piirkonnas.

Andes intervjuud Vooremaa
ajakirjanikule, uuris ta minult,
kas tean, kas on lähiajaloos siia
uusi inimesi elama asunud ja kas
nad on leidnud ka tööd? Minu
vastus isikliku tutvusringkonna
kohta oli, et tean jah-sõna öelda
nelja tuttava nimel, kellest üks
on teinud korda vana talumaja,
mille renoveerimistööd on veel
käimas ja sama pere meespool on
loonud endale ise töökoha siia ja
elab statsionaarselt ka oma uues
kodus. Pere õrnem pool alles otsib
sobivat töökohta.
teine pere on ehitanud lühikese aja jooksul lausa kolm hoonet:
elumaja, saunamaja ja garaaži
ning plaanib tulevikus siia elama
asumist. Ja kolm (noor) pere
renoveerib samuti vana elumaja
ja neljas (noor) pere on samuti
uue maja ehitamise ette võtnud!
Nagu näete, tahe on kõige alus!
Virisemisega ja halaga kaugele ei
jõua, tuleb tegutseda! Aga need
näited on siiski paraku üksikud.
Loodame, et lähitulevikus siiski
noored leiavad tee kodupaikadesse või maale tagasi, et meie
lasteaiad-koolid saaks olla jätkusuutlikud ja neid ei ähvardaks
kinnipanemise oht.
Kui tegelesin “tere tulemast
Avinurme” näituse koostamisega
ja käisin pildistamas kohti, mille
kohta siiani foto puudus, tõdesin
korduvalt, kui eriline ja kaunis
meie kodukoht on – kui palju on
siia panustatud ja panustatakse
jätkuvalt, eesmärgiks soov luua
keskkond ja paik, millel oleks
jätkuvalt see OMA NäGU JA
tEGU! Meil on ju tegelikult väga
palju olemas, eks murekohti on

ka piisavalt – perearsti teenus
on kaugel, bussiliikluses on
tugevaid lünki. Aga rohkem on
seda, mida MEIL ON: gümnaasium, lasteaed, raamatukogu,
kultuurikeskus, ujula, jõusaal,
spordisaal, staadion, rulapark,
kettagolfiväljak, tenniseväljak
ja rannavõrkpalliväljak, hostel,
kodumajutus, kuulus rong, erinevad söögikohad, turismikeskused puiduaida ja elulaadikeskuse
näol, tublid pere-ettevõtted, kes
annavad paljudele kohalikele
elanikele tööd ja imeline ja kaunis elukeskkond koos lookleva
Avijõega, kus saab kevaditi kanuutada ja kala püüda! Meil on
korrastatud külaplatsid, külaaktivistid, kohalikud sädeinimesed,
meil on tuntud ja heatasemelised
kultuurikollektiivid ja väga tublid dirigendid-juhendajad, traditsioonid ja põlvest põlve edasiantavad teadmised ja oskused!
Meil on väga vilgas huvitegevus
nii gümnaasiumis kui ka kultuurikeskuses! Just seda kõike ma
kogesin ja tundsin – kui rikas
kõige laiemas mõttes on siinne
paik ja rikkad need inimesed,
kes siin elavad! Ja seda rikkust
ei mõõtnud ma rahakoti paksuse, vaid nende hingesuuruse ja
tegude järgi!
Meie Maal elamise päev läks
korda. Seda eelkõige KOGUKONNAPäEVANA ja vesteldes
inimestega, loodetigi üheskoos,
et sellised päevad võiks saada
lausa traditsiooniks!
Palju tänu eestvedajatele,
kindlasti nii mõneski kohas täitis
päev ka eesmärgi, meelitamaks
inimesi linnadest maale ja loodame seda meiegi!
Lõpetan taas Krista Habakuke
sõnadega:
“Kui kogukonnad koos valdadega on oma elu üle uhked,
tõmbab see ka teisi kaasa. Inimene liigub sinna, kus teda
oodatakse.”
Anname siis ise põhjust ja
loome võimalusi, et just nii oleks
ja läheks!
MAAL ON MÕNUS!
KAtrE MöLdEr
Avinurme kultuurikeskus

Soovin möödunud reedese õpetajate päeva puhul kõiki Mustvee valla koolide, lasteaedade ja huviringide õpetajaid tänada ja
õnnitleda Mustvee vallavalitsuse poolt.
Sel päeval, kui koolides astuvad õpetajana klassi ette viimaste
klasside õpilased, meenutavad minuvanused, kel kool juba ammu
seljataga, milline mõju on olnud ühel või teisel õpetajal meie
edasisele käekäigule.
Sellel päeval meenutame, kui palju on õppimine meie elu
sisukamaks muutnud, mispärast oleks vajalik õpetaja elukutset
veelgi väärtustada. Õpetaja elukutse tähtsus ei ole vähenenud ega
vähenegi, sest praegu käib koolis juba järgmine põlvkond – meie
lapsed ja kunagi hakkavad seal käima lapselapsed.
Nagu kogu elu me ümber, muutub pidevalt ka see, mida õpetajalt oodatakse ja nõutakse. Kui kunagi õpiti ja õpetati kõikides
koolides kõiki aineid ühtemoodi,
siis tänasel õpetajal on rohkem
vabadust, aga ka suurem vastutus õpetada ainet õpilase jaoks
huvitavalt, köitvalt, koguni
mänguliselt. See on raske, aga
huvitav töö.
Õpetaja on ka nõuandja, ärakuulaja ja soovitaja. Õpetaja
aimab, kui lapsel on mure ja
rõõmustab, kui tal hästi läheb.
Me usaldame õpetajat, andes
tema hoolde oma kõige kallimad. See on ülesanne, mida
igaüks ei olegi valmis täitma.
Austusega
Aga õpetaja on.
Märt KrAft,
Minu lugupidamine ja tänu,
vallavanem
kallid õpetajad!

Oktoobritervitused
abivallavanemalt
Käes on sügis, nii kalendri kui ka ilma järgi. Lehelanguskuu on
rohkem talvele kätt ulatamas. Olen minagi jõudnud kätt ulatada
mõnelegi Mustvee valla kodanikule ja mitmele tegemisele oma
käe külge pannud. Varajase sügise saabumisel on vaja õue minnes
soojemalt riietuda, majad kütte panna, saabuvaks lumetulekuks
valmistuda.
Minu töötee Mustvee vallavalitsuses abivallavanemana algas
septembrikuus ühisveevärgi – kanalisatsioonimurede lahendamisega Kasepääl, Kääpal, Voorel, Avinurmes
Kasepää I etapp on valmis, Avinurmes on jäänud vaegtööd.
Kääpa tööd lõpevad veel sellel aastal, Voore mured lahendatakse
uue aasta juuniks.
Soojamajanduses ollakse selleks aastaks valmis, kütmine toimub ja peetakse tulevikuplaane. Oleme korrigeerinud koostöös
Jõgevamaa Ühistranspordikeskusega bussiliine, korrastanud
bussipeatuste asukohti ja leidnud paindlikke võimalusi. Heaks
näiteks võib tuua lahenduse, kus Ulvi poe sulgemise järel on
olemas sobiv transpordiühendus Avinurmega esmaspäevast
neljapäevani. Bussiettevõttega koostöös on võimalik lahendusi
leida ka reedese transpordi osas.
tegeleme Voore kooli ehitustehniliste lahendustega ning otsime
koos projekteerijaga optimaalset lahendust koolihoone edasise
saatuse osas.
Minu tööaeg ei ole piirdunud ainult tööpäevadega. Nädalavahetustel olen jõudnud kohtuda Kääpa esindajatega Kalevipoja Kojas,
Avinurmes osaleda ettevõtjate ümarlauas ja avanud Lohusuu
esmamainimise 420. aastapäeva ning tantsurühma Elame veel
25. aastapäeva ürituse.
Oleme jõudnud tegeleda eelarvestrateegia, struktuurikorrastuse ning paljude muude küsimustega ühinenud Mustvee valla
vajadusi arvestades.
toimunud on kohtumised Eesti Vabariigi õiguskantsleriga,
Mustvee Lõunasadama juhtrühmaga, Emajõe Veevärgi esindajatega.
Ilusat oktoobrit soovides
KOIt PrANtS,
abivallavanem
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Октябрьский привет от
заместителя волостного
старейшины
Наступила осень, и по календарю, и по погоде. Месяц
листопада вступил в свои права и все больше протягивает
руку зиме. Я тоже успел протянуть свою руку некоторым
жителям волости Муствеэ и
поучаствовать в нескольких
делах. При наступлении ранней осени нужно, выходя на
улицу, одеваться теплее, топить
дома, готовиться к будущему снегопаду. Мой трудовой
путь в качестве заместителя
старейшины волости Муствеэ начался с первых числах
сентября с решения проблем
с общим водоснабжением и
канализацией в Касепяэ, Кяэпа,
Вооре, Авинурме. Первый этап
Касепяэ завершен, в Авинурме осталось ликвидировать
недоделки, работы в Кяэпа
завершатся еще в этом году,
проблемы Вооре будут решены к июню следующего года.
В тепловом хозяйстве к этому
году готовы, дома отапливаются и составляются планы
на будущее. В сотрудничестве
с Центром общес твенного
транспорта Йыгеваского уезда
мы откорректировали автобусные линии, привели в порядок
места остановки автобусов и
нашли гибкие возможности.
В качестве хорошего примера
можно привести решение, по
которому после закрытия мага-

зина в Ульви имеется подходящее транспортное сообщение
с Авинурме с понедельника
до четверга. В сотрудничестве
с автобусным предприятием
можно будет также найти решения в отношении транспорта в пятницу. Мы занимаемся
строительно-техническими
проблемами школы в Вооре
и с проектировщиками ищем
оптимальное решение дальнейшей судьбе школьного здания.
Мое рабочее время не ограничивается только рабочими
днями. На выходных в палате
Калевипоэга (Kalevipoja Koda)
я встречался с представителями
Кяэпа, участвовал в «круглом
столе» с предпринимателями
Авинурме и открыл мероприятие, посвященное 420-летию
первого упоминания Лохусуу
и 25-летию танцевального ансамбля “Elame veel”. Мы уже
занимались бюджетной стратегией, унификацией структуры
и многими другими вопросами
с учетом потребностей объединенной волости Муствеэ.
Прошли встречи с канцлером
юстиции Эстонской Республики, руководящей группой Муствеэского южного порта, представителями Emajõe Veevärk.
С пожеланиями приятного
октября,
КоЙт ПРАНтС

Noortelt noortele
Voore noorte projekt sai
täisrahastuse, 2990 eurot
Tänavu oli projektikonkursi
fookuses noorte omaalgatuse
toetamine läbi avatud noorsootöö arendamise. Noortejuhina
vestlesin noortega, mida nad
sooviksid teha ja koostöös
valmis projekt, mille suvel ellu
viisime.
Projekti eesmärgiks oli tõsta
noorte aktiivsust nende endi
ideede väljapakkumisel, osalemisel ja elluviimisel. Mustvee
valla erinevates piirkondades
toimus neli etappi orienteerumist ja objektide otsimist,

valla tähtsamate legendidega
tutvumist, boonusena aarete
leidmist ja teiste noortega
suhtlemist läbi raadiosaatjate.
Projekti lõpetasime väljasõiduga Alutaguse seiklusparki,
mis andis noortele elamuse,
võimaluse liikuda looduses ja
teha sporti.
Tegevust viidi läbi riigieelarvelistest vahenditest Eesti
Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste
projektikonkursi kaudu.

Kalevipoja Koja uudised
Laupäeval toimus Kääpal
Maal elamise päev ja Kääpa
OTT-i sügispidu. Ilm oli imeline
ja samuti kogu päev. Meil olid
avatud kõik teenused – lasteaed, raamatukogu, rahvamaja,
seikluspark, koduloonäitus,
kohvik. Sai sõita poniga ja teha
väiksematele loomadele pai.
Meile esines segakoor Serviti ja
käsitööring ootas kõiki uudistama põllede näitust ja naiste
muid tegemisi. Kes soovis, sai
õppida kala fileerimist ja nippe
kalatoitude valmistamiseks. Oli
ka peresid, kes uurisid meie
kandi vabade elamispindade
kohta. Maal on mõnus!
Kääpa Ühistegevuse Selts,
Halliku Maanaiste Selts ja
Kalevipoja Koda on koostamas
raamatut Saare vallast aastatel
1918–1991. Ja me kutsume
kõiki endise Saare valla elanikke, miks mitte ka kaugema
kandi inimesi appi raamatu
koostamisel. Nimelt on Viivi
Lani väga suure töö ära teinud,
aga vajame veel mälestusi,
andmeid ja numbreid sellistel
teemadel nagu haridus, arstiabi, side, kauplused, seltsid,
kultuur, kaitseliit, lahingud,
kolhoosid jne. Ootame infot
meilile info@kalevipojakoda.
ee, 5289500 või otse Rita Kivisaarele.

Lisaks kutsume kõiki kogukonna liikmeid osalema Kalevipoja muuseumi sisu loomisel.
Nimelt on meil plaanis kogu
eepos sisse lugeda ja me kasutaksime heameelega teie abi.
Kellel on soov eepost sisse lugeda, võiks meile oktoobrikuu
jooksul teada anda.
Sügisesel rahvakoosolekul
saime kokku abivallavanem
Koit Prantsuga. Arutasime
valla uudiseid, vee- ja kanalisatsiooni projekti hetkeseisu
ja Kalevipoja Koja plaane.
Lisaks tulid arutusele ka sellised teemad nagu Saare mõisa
pargi heakord, kergliiklusteed,
Kääpa katlamaja jne. Järgmine
rahvakoosolek toimub talvisel
pööripäeval.
Kääpal on alates septembrist
uus juuksur – Marit hakkab
käima rahvamajas korra, vajadusel kaks korda kuus. Lisaks
juukselõikusele saab juukseid
värvida või teha lokke. Oodatud on ka lapsed.
Kui soovid aega broneerida
18. oktoobriks, siis seda saab
teha helistades numbril 5636
2212.
Oktoobrist alustab rahvamajas taas Tuina massaaž. Kaire
Laidla ootab teid kolmapäeviti,
aeg tuleks kindlasti broneerida
telefonil 5176 740.

Ja alustame ka jooga võimlemisega. Ulla Villemson hakkab
teisipäeviti kell 19.30 tegema
Vinyasa joogat. Kel soovi kaasa
lüüa, andke teada või tulge
rahvamajja kohale. Hetkel
plaanime teha võimlemist
rahvamaja suures saalis, aga
vajadusel kolime lasteaia ruumidesse.
Käsitööring jätkab endiselt
pühapäeviti kell 10.00 rahvamaja II korrusel. Kes veel
soovib kampa lüüa, olete
oodatud.
Laste käsitööring toimub
pühapäeviti kell 14.00. Ikka
rahvamajas.
Kalevipoja Kojas on muuseumi renoveerimine täies hoos.
Majal on aknad ees, uksed on
ka varsti tulemas. Käivad sisetööd. Samuti on juba ekspositsiooni loomise ja virtuaalreaalsuse hange edukalt lõpetatud
ja võitjad teevad oma tööd.
Oleme kaasanud ka teadlased. Marin Laak ja Ergo-Hart
Västrik annavad oma panuse,
et Kalevipoja muuseum oleks
põnev kõigile, ka tudengitele
ja uurijatele.
Juba aastaid on rahvamajas peetud hõimupäeva. See
tähendab seda, et kutsume
kohale ühe huvitava persooni
ja räägime temaga juttu. Sel

aastal on meile külla tulemas Marika Jürgenson, kellel
just ilmus uus raamat Saare
mõisa ajaloost. Ootame teid
hõimupäevale 13. oktoobril
kell 15.00.
Oktoobris avame ka filmihooaja. Eesti filmitootjad on
jätkuvalt üllatamas ja meie
katsume nende loomingu jõudumööda ka Kääpale tuua.
Meil tulevad näitamisele 11.
oktoobril „Kohtunik” ja 1. novembril „Ükssarvik”.
Kevadel käis meil Kääpal
Austraalia laulja Kaurna Cronin koos oma bändiga ja see
oli väga tore kontsert. Sel kuul
oleme endale külla kutsunud
USA laulja ja laulukirjutaja
Lincoln Youree.
Kontsert toimub 25. oktoobril kell 19 rahvamajas.
Et kõik vahetekstid ka kõigini
jõuaksid, tõlgime need eesti
keelde. Lisaks on sel õhtul
avatud kohvik.
Etteruttavalt olgu öeldud,
et aastalõpu pidu toimub Kääpal sel aastal 27. detsembril.
Esinema tuleb Rehi ja Kalm.
Täpsemalt juba peo lähenedes.
Värvilist sügist!
ANNIKA ORAS,
SA Kalevipoja Koda
juhatuse liige

Raamatukogupäevad Mustvee raamatukogus
20.10 Laenutusosakonnas väljapanek Indrek Hargla raamatutest.

Mustvee Valla TEATAJA
Mustvee Valla Teataja ilmub 2019. aastal üks kord
kuus (välja arvatud juuli) 14.11., 12.12 kahes keeles koos
ajalehega Vooremaa. Info Krista Pint, aadressil: krista.
pint@mustvee.ee

20.10 Virtuaalnäitus „Meie valla raamatukogud” – Mustvee
raamatukogu facebookis ja kodulehel fotonäitus meie valla raamatukogudest.

23.10 Tunne oma valda – Kohtumine Avinurme, Lohusuu ja
Ulvi raamatukogus.
Avinurme raamatukogus kohtub kirjanik Anneli Lamp lugejatega, millest meiegi osa saame. Üksiti proovime ka tööd teha
teises kogus.

21.10 Vanasõnad trepile! Värskendame oma raamatukogu treppi
ja kirjutame vanasõnad trepile.

24.10 Lauamängude päev! Ootame raamatukokku kõiki, kellele
meeldib mängida.

21.10 Loeme lapsed magama! Raamatukoguhoidjad lähevad
lasteaeda lastele unejuttu lugema. Ühinema on oodatud kõik raamatukogud, kes soovivad. Loeme Sipsikut!

28.10 Loen sulle! Kristi läheb külla Tiheda lasteaeda ja koos
loetakse Sipsikut.

22.10 Kuula, ma loen sulle! Lasteosakonda oodatud kodused
lapsed, kellele loeme ette Sipsikut.
22.10 Laulu- ja tantsupeo tuleteekond Mustvee vallas – Anu
Ots näitab enda tehtud Laulu- ja tantsupeo tuleteekonna videot
pensionäride Teeklubi kokkusaamisel.

29.10 Tutvume valla raamatukogudega – Lähme külla Rajale,
Kasepääle, Saarele ja Voorele.
29.10 Külla tuleb kirjanik Indrek Hargla!
30.10 kell 16.30 rõdukontsert Avinurme puhkpilliorkestrilt.
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Spordikeskuse uudised
Sügishooaeg on alanud ka
Mustvee valla spordikeskuses.
Ootame meie valla noori ja
vanu sportima.
Lisaks noorte treeningutele
on võimalus ka kõikidel teistel
vallaelanikel sõltumata elukohast külastada meie spordirajatisi.

AG MINI-RAKETT 2019 4.–6. klasside võistluse võitjaks oli Mustvee kooli võistkond.

Avinurme gümnaasiumis toimus
Teadlaste Öö nädal
23.–27. septembril oli Avinurme gümnaasiumis Teadlaste Öö nädal, mis toimus
üleriigilise Teadlaste Öö festivali raames ja SA Teaduskeskus
AHHAA toel neljandat korda.
Toimusid kõikidele klassidele tegusad töötoad: 1.–2.
klassi õpilased valmistasid
riisikraanat, 3.–4.klassi õpilased laavalampi, 5.–6. klassi
õpilased said osa märgumise
eksperimendist ning määrasid
kapsa pH-d, 7.–9. klassi õpilased tutvusid vaakumkambriga
ning 10.–11. klassi õpilased
valmistasid lihavabasid pihve.
Teaduse populariseerimise
eesmärgil toimus teist korda
teadusvõistlus AG MINI-RAKETT 2019, mille idee algataja
on meie kooli õpetaja MariLiis Renser. Teadusvõistlusel
lahendasid erinevate kooliastmete õpilaste meeskonnad ülesandeid, mis nõudsid
koostööoskuse, loogika, loovuse ja tundides omandatu
rakendamist.
Selle aasta 4.–6. klasside
võistlusele kutsuti osalema ka
kõikide Mustvee valla koolide
võistkondi. 26. septembril testisidki Mustvee kooli, Lohusuu
kooli ja Avinurme gümnaasiumi 4.–6. klasside võistkonnad
oma teadmisi ja oskusi.
Seekordse 4.–6. klasside
võistluse võitjaks oli Mustvee
kooli võistkond.
Teadusnädala puhul sai
koolikohvikus maitsta ainulaadset teadustoitu, milleks
sel korral olid teaduslikud

maiustused ja magustoidud.
Esmaspäeval helendav tarretis, teisipäeval magus kristalliline merevaik, kolmapäeval
magus laava ja neljapäeval
prõksuvad kivikesed. Maiused
valmistasid korraldusmeeskonna õpetajad.
Traditsiooniliselt toimus teadusnädala neljapäeval avalik
teadusõhtu kõigile huvilistele.
Osaleda oli võimalik neljas
erinevas töötoas: lima valmistamine. kilekotijäätise valmistamine, reaktiivpaadi valmista-

mine, teeme ise multikat!
Õhtu lõpetas Tartu Ülikooli Teadusbussi huvitav ja
meeleolukas teadusetendus.
Osalejaid oli teadusõhtul
ligi 100.
Teadusõhtu ja teadusnädala
töötube ning MINI-RAKETT
võistlust koordineerisid ja viisid läbi AG Teadlaste Öö Nädala meeskonnaliikmed Alli Kaarama, Mari-Liis Renser, Kristina
Pikas, Riina Bergmann, Mare
Allikas ja Ene Lüüs.
Algklassiõpilaste töötubade

läbiviimisel olid abiks klassiõpetajad Kaiel Altpere, Triin
Muna, Daisi Mäeots ja Elle
Jürjev.
Kogu nädalat aitas koordineerida ja korraldada huvijuht
Toomas Tikerperi.
Tänu väga hea koostöö- ja
algatusvõimega meeskonnale oli septembrikuu viimane
koolinädal Avinurme gümnaasiumis taas teadust, uudishimu
ja õhinat täis.

Mustvee spordihoones:
Esmaspäevast reedeni avatud uus jõusaal 16.00–20.00.
Oktoobri keskpaigast alustab
loodetavasti ka paaril korral
nädalas treener.
Alates 30. septembrist
alustab treener Martin Mölder korvpallitreeningutega
6–12-aastastele poistele ja
tüdrukutele.
Kõik valla korvpallihuvilised on oodatud esmaspäeviti 17.00–18.30, teisipäeviti
16.00–17.30 ja neljapäeviti
16.30–18.00
Korvpalli on võimalik mängida avatud ajal kõigil soovijatel
neljapäeviti 19.30–21.00
Jätkuvad ka juba traditsioonilised treeningud.
Saalihoki koos Janek Romanovitšiga esmaspäeviti 18.30–
20.00 ja reedeti 17.30–19.00.
Lisaks võivad esmaspäeviti
liituda ka kõik soovijad avatud
treeningul.
Jalgpall noortele ja Roman
Mitt, esmaspäeviti 15.00–
17.00 ja kolmapäeviti 15.00–
17.00. Lisaks koos täiskasvanutega avatud treeningul
kolmapäeviti 18.30–20.30.
Võrkpall ja Roman Mitt noormeestele neljapäeviti 18.00–
19.30, selle treeninguga võivad liituda teisedki huvilised.
Võrkpall ja Roman Mitt neidudele reedeti 14.00–15.30.
Ühed usinamad harjutajad
on meil Indiaca mängijad.
Treeningud, kuhu oodatakse
uusi liitujaid toimuvad teisipäeviti 18.30–20.30 ja reedeti
19.00–21.00.
Lisaks on võimalus reedel
avatud ajal tulla, võtta sõber
kaasa ja mängida kolmel väljakul sulgpalli, 16.00–17.15.

Avinurmes on avatud ujula hooaeg. Lisaks toimuvad
treeningud noortele. Kergejõustikus koos Heli Ambosega.
Esmaspäeviti 14.10–17.00,
teisipäeviti 15.30–17.00, neljapäeviti 14.10–17.00.
Koos Martin Mölderiga võrkpall teisipäeviti 18.00 – 19.30
ja neljapäeviti 18.00 – 19.30.
Saalihoki koos Janek Romanovitšiga kolmapäeviti 17.30–
19.00.
Uudisena on Avinurme spordihoones võimalik sellest hooajast treenida koos sõpradega
avatud aegadel.
Võrkpall esmaspäeviti
18.00–19.15 ja reedeti 19.30–
21.00.
Korvpall kolmapäeviti
19.00–21.00 ja reedeti 18.00–
19.15.
Sulgpall esmaspäeviti 19.30–
21.00. Lisaks laupäeval 15.00–
18.00 on võimalik pallisaalis
harrastada erinevaid alasid.
Avinurme spordihoone jõusaal on avatud külastajatele
esmaspäeviti, kolmapäeviti,
reedeti 18.00–21.00 ning laupäeval 15.00–18.00.
Heli Ambose aeroobika täiskasvanutele ja gümnaasiumi
astme noortele teisipäeviti ja
neljapäeviti 19.00–20.30
Voore kooli spordihoones
toimuvad saalihoki treeningud
noortele koos Kaupo Kaasikuga teisipäeviti ja neljapäeviti
17.30–20.00.
Lisaks toimuvad harrastajate
võrkpallitreeningud esmaspäeviti 18.00–20.00 ja kolmapäeviti 19.00–21.00
17. oktoobril toimuvad Avinurme ujulas meie valla esimesed ujumisvõistlused.
Kuna info võib olla muutumises, siis on parim võimalus
olla asjadega kursis, külastades
meie kodulehte spordikeskus.
mustvee.eu või hakata meie
sõbraks Facebookis.
Kohtumiseni
TIIT TAMMARU
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Pesapalliklubi Kiili Pantrid tulid
10-kordseteks Eesti meistriteks
Ameerika pesapallis!
Kiili Pantrid lõpetasid selle
hooaja 10 Eesti meistritiitli
järjestikuse võiduga Kostiveres
(www.baseball.ee) ning tulid
Soome kõrgema liiga SM Sarjas kolmandale kohale!
Pantrite võistkonnas mängisid ka Mustvee valla lapsed,
kes on aastaid Avinurmes treeninud ning mängivad Pantrite
all.
Kiili Pantrid on ainuke toimiv
klubi, noorte kasvulava ameerika pesapallis nagu oleme klubisiseselt armastanud öelda.
Ainuke pesapalli akadeemia,
kuna järjepanu tuleb noori

peale. Järgmiseks hooajaks
planeerib Pantrite meeskond
kätt proovida Inter Liigas, kus
mängivad leedukad, valgevenelased, venelased ja lätlased.
Kiili Pantrite meeskonna
võistkonnas mängisid sel aastal
Mustvee vallast Avinurmest:
Agu Habakuk, Keith Matrossov,
Danel Matrossov, Silver Kuusk,
Mihkel Sologub, Aleksandr
Igitov! Peale selle treenib veel
Avinurmes ka pantrite järelkasvu grupp, kus on hetkel palju
tüdrukuid.
Edu pantritele ka tulevikus!
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Noortevolikogu ootab kandideerima
2018. aasta mais valitud
ja tööle asunud Mustvee valla noortevolikogu esimene
koosseis on lõpetamas ning
peagi toimuvateks valimisteks
oodatakse uusi kandideerijaid.
Kõikidel Mustvee valla piires
elavatel või õppivatel noortel
vanuses 12–26 on võimalik
pürgida noortevolikokku juba
3. oktoobrist ning kandideerida on võimalik kuni selle kuu
13. kuupäevani. Kandideerimiseks on tarvilik täita vastav
kandideerimisavaldus, mis on
leitav nii valla kodulehel kui ka
Mustvee valla noortevolikogu
Facebooki lehel. Valimisi on
oodata 14.–19. oktoobril valla
eri paikades.
Vaadates tagasi esimese
koosseisu tehtule, on suurimateks tegudeks näiteks
osaluskohviku korraldamine,
kus noored valla aktuaalsetel teemadel kaasa rääkida
said, poliitmaastiku tutvustav
paneeldiskussioon ning noortevolikogu suvepäevad. Peale
selle valiti omale logo, osaleti
komisjonides ja käidi kõnelemas nii vallas kui ka kaugemal.
HENN UUETOA

Maaga rahva pidupäev Viljandis, Ugala teatrimajas
Ajaloolased ütlevad, et Eesti
Vabariigi tähtsaim seadus,
maaseadus, mida otsustati ka
kiirelt täitma hakata, võeti
Asutavas Kogus vastu 10. oktoobril 1919.
Tükk maad oli ja on seni kõige olulisem iga eestlase jaoks:
omada lapikest siin maailmas,
kuhu oma jalg, kodu, pere ning
põlluvili toetada. Mets ikka ka.
Eesti noor riik võttis teha
ühe väga radikaalse otsuse –
mõisnikele seni kuulunud üle
poole Eestimaast ja suur osa
ka riigimaast jagada vallavalitsuste eestvõttel uusmaasaajatele, vabadussõja sangaritele,
asunikele.
Siit algas talude päriseksostmine ja selle põhjal ka
mõnekümne aasta tagune
maade tagastamine, Eesti
maareform.
Me ei oleks praegu kindlasti
sellised inimesed, nagu me
oleme. Meis on säilinud riigi
ettevõtlikkus ja riskivalmidus
ning esivanemate julgus võtta
vastutus maa heaperemeheliku
kasutamise eest ja oma kodu
rajamiseks.
Kohe ilmusid ka arhitektid,
kes majaplaane esitlema hakkasid ja mida taluperemehed
hoolega kasutasid (asunduskülad).
Viljandis toimunud Maaga
rahva pidupäev tunnustas
100-aastast maaseadust ning
maal elavate inimeste ettevõtlikkust oma kodu, koduküla ja
kogukonna hüvanguks.

Alates 2017. aasta sügisest
on Eestimaal käimas liikumine
EV 100 igas külas, mille idee
tuli programmi juhtkomisjonilt, kes mõtles selgelt: EV
100 pidupäevad ei ole vaid
linnades, üritused ja kingitused

samuti mitte.
Teeme külakingituste programmi.
Väike lootus oli, et kingitusi
tuleb ehk 500. Nii juhtuski, sest
teha kingitus Eestile on võrdväärne kingitusega iseendale,

oma kodukülale ja nendele
inimestele seal külas.
2018. aasta lõpuks oli Eestimaa külades tehtud juba ligi
400 kingitust. Aga terve aasta
oli veel ees. Viljandis nimetati
külade kingituste arvuks 620 ja

neid tuleb veel.
Kingituste ellu kutsumist
toetasid, abistasid ja uskumatult palju oma aega ja veenmissõnu kasutasid Eestimaa
igas maakonnas toimetavad
koordinaatorid.

Viljandi peol tänati koordinaatoreid, iga maakond sai
tähelepanu, kui esitleti selle
maakonna võimsat, eriilmelist
ja kogukonnale olulist kingitust.
Mulkide Eestimaa kõrguselt
kolmas lipumast vana meierei
korstnas, Sadala hästiliigendatud külaplats, Raplamaal
Inglistes välja antud üle 800
leheküljeline küla ajalooraamat, meretagused humoorikad
ettevõtmised ja uskumatud
123 kingitust Saaremaa küladest. Kõik kogukonnad on
saanud hõbedase ja kuldse
mälestusplaadi ning Viljandis
lisaks ka kingitust tõendava
nummerdatud tunnistähe.
Avinurme piirkonna küladest
andsid Eestile oma kingituse
Paadenurme, Ulvi, Vadi, Änniksaare-Kiissa, Kõrvemetsa.
Laekannu, Adraku, Maetsma.
Veel Lohusuu-Veneküla ja Tammispää.
Äärmiselt tore oli olla koos
545 küla särasilmadega, kes
uhkusega kõnelesid oma kingitusest, nautisid pidu ja veenvalt kinnitasid: Küla elab täie
rinnaga.
Seda kinnitas oma soojas ja
tähelepanuväärivas avakõnes
ka Eesti Vabariigi President
Kersti Kaljulaid.
KRISTA PEDAK
Avinurme
Külavanemate Koda
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Ehitisregistri kommentaar
seoses andmete
korrastamise nõudega
1. jaanuariks 2020

Koos suudame palju
Avinurme lasteaias on uus
õppeaasta suure hooga alanud.
Õpetajad pingutavad hoolega,
et õppetegevus lastele põnevamaks teha.
Poku rühma õpetajad ja lapsed pidi sel aastal korraldama
Jõgevamaa Mustvee piirkonna
lasteaedade tervise- ja ohutuspäeva koolieelikutele „Liigun
õues, tervis põues”.
Ilmataadiga oli meil kokkulepe varakult tehtud ja nii
saatiski kõiki tegevusi päike.

Kaasatud olid politsei ja pääste, kes lastele ohtudest rääkisid
ja toredaid mänge korraldasid.
Lastele väga meeldis kuulivesti
proovida ja see seljas palli
korvi visata. Lastele oli külla
tulnud ka Pipi, kes kõiki võistlema innustas ja päeva veelgi
lustlikumaks tegi.
Kogu lasteaed osales spordinädalal. Sõimerühma lepatriinud käisid rattamatkal Emilia
koju. Krõllid ja pokud käisid
matkamas ja tegid erinevaid

võistlusi – pokudel lausa olümpiamängud.
Krõllid käisid õunamahla
valmistamas – ise korjati õunad, pandi purustajasse ja
aidati pressida. Iga laps sai
mahlapudeli koju kaasa ja
mahla jätkus ka veel lasteaia
talvevarudesse.
„Maal elamise päeval” 28.
septembril oli avatud uutele
huvilistele ka meie lasteaed.
Päeva raames sai talgute korras lapsevanemate ja laste

abiga korda tehtud laste lemmik mängukoht „mudaköök”,
joonistatud keksukastid ja
liiklusrada õuele. Veelkord
suur tänu tegijatele!
Oktoobris on ees ootamas
sügisnäitus, Onu Ervini lasteteatri etendus, koolieelikutele
„Tulest targem” ja kindlasti
veel palju huvitavaid ettevõtmisi.
Avinurme lasteaia
suured ja väikesed

„Maal elamise päeva” peeti ka Mustvees
28. septembril toimus üleeestiline „Maal elamise päev”.
Mustvee on küll linn aga selle
toreda päeva raames otsustasime meiegi, et avame oma
põnevad asutused ja ehk nii
mõnigi suurlinna pere otsustab
edaspidi, et just sellises väikelinnas on väga tore elada ja kõik
võimalused tagatud.
Mustvee kultuurikeskuses
sai kuulata-vaadata Ruthi
laulustuudio proovi ja esinemist, nautida kultuurikohvikus
maitsvaid sibulapirukaid ja
maiuseid, külastada majas asuvat kaalumuuseumi koos giidiga ning kiigata raamatukokku,
kus kass Hurmuri terava pilgu
all sai tutvuda raamatukogutööga ning soetada mahakantud raamatuid.
Uksed avas vastvalminud
tervisekeskus, kus huvilistel
oli võimalus vaadata kauneid
ruume, sissekolimised algavad
novembris.
Mustvee jahtklubis tutvustati
võimalusi väikelaevajuhtide
koolitamisel ja soovijad said teha
Peipsil laevasõitu. Mustvee piirivalvekordonisse naljalt ei satu
ja võimalust „luku taha” piiluda
kasutasid omagi linna elanikud.
Põnevas Savikojas olid avatud töötoad ja Mustvee koolis
sai tutvuda uue loodusklassi

võimalustega. Spordihoone
magnetiks oli kindlasti äsja
valminud jõusaal.
Kokkuvõtteks saame öelda, et
suuri masse meile ei saabunud,
aga kohaletulnud olid meeldivalt üllatunud, et väikelinnas
nii mõndagi põnevat toimub
ja korras majad külastajaid
ootavad.
LAIdI ZALEKEšInA,
Mustvee kultuurikeskuse
juhataja

Meiega on ühendust võtnud kodanikud, kes on saanud kirju või lugenud artikleid, mis räägivad riiklikest
trahvidest, mis ähvardavad
inimesi, kui neile kuuluvate
ehitiste andmed ei ole ehitisregistris korrastatud 1.
jaanuariks 2020, või on selleks tähtajaks puudu ehitise
kasutusluba.
Kahjuks on vähemalt osa
neist kirjutistest otseselt eksitavad ja suunatud ainult oma
teenuse müümisele.
Paika peab see, et ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse
§26 järgi korrastatakse ehitisregistri andmed 2020. aasta
1. jaanuariks.
§26 sätestab ka, et korrastamise käigus kantakse
ehitisregistrisse sinna seni
kandmata hooned, nende
ehitisealune pind ja koordinaadid.
Väidetav 500-eurone trahv
(mõnikord esitatud viitega
riigilõivuseadusele) selle
eest, et andmed ei ole ehitisregistrisse kantud, ei toetu
ühelegi riiklikule haldusaktile.
Riigilõivuseaduse §3316
kohaselt võetakse enne ehitusseadustiku jõustumist
ebaseaduslikult ehitatud ehitise registrisse kandmise eest
riigilõivu 500 eurot (ehitusseadustik jõustus 2015. aasta
1. juulil).
Juhime tähelepanu, et
see riigilõiv kohaldub ainult
ebaseaduslikele ehitistele.

Ehitise andmete puudumine
ehitisregistrist ei tähenda
tingimata, et ehitis on ebaseaduslik.
Ebaseaduslik on ehitis,
mis ehitati ilma ehitusloata
olukorras, kus loa olemasolu on nõutav (tasub tähele
panna, et näiteks enne 1995.
aasta 22. juulit valdavalt seda
nõuet ei eksisteerinud).
Ei pea paika ka väide, et
riik nõuab kõigile hoonetele
kasutuslube alates 1. jaanuarist 2020. Kasutusloa vajadus
on sätestatud ehitusseadustikus, 1. jaanuarist 2020
kasutuslubade käsitlemise
kord ei muutu.
Ehitisregistri korrektsed
andmed on hädavajalikud
näiteks hoonete ohutuse
hindamiseks ja selleks, et
langetada õigeid otsuseid
kütte-, vee- või kanalisatsioonitrasside rajamisel või
prügiveo korraldamisel.
Ka selleks, et kiirendada
ehitustegevust ja vähendada
sellest tulenevat ebamugavust (nagu pikalt suletud
teed või lõhutud taristu).
niisamuti hoonete ostu-müügi tehingutes informatsiooni
kogumiseks.
Seetõttu on andmete korrastamine registris väga
oodatud. Kuid riik ei ole
andmete korrektsuse nõude
tagamiseks ette näinud rahalisi sanktsioone.
Heade soovidega,
Ehitisregistritalitus
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Milleks on vaja operaatorineutraalset
tele- ja internetivõrku?

Hooldatud kütteseade on ohutu ja
annab rohkem sooja

Töö, vaba aeg ja üldine elukvaliteet sõltub tänapäeval
suuresti kiire andmeside võimalusest. Kuigi suuremates
Eesti linnades on kiire tele- ja
internetivõrk tihtipeale juba
enesest mõistetav, siis paljudel
eestimaalastel puudub täna
üldse interneti püsiühendus.
Elektrilevi on aga alustanud
Eesti esimese operaatorineutraalse tele- ja internetivõrgu
ehitamist, mis hakkab lahendama väljaspool suuri linnu olevate kodude internetimuresid.
Kaasaegseid televisiooniteenuseid ja kiiret interneti
võimaldav sidevõrk on Eestis
täna monopoolses seisus. See
tähendab, et iga sideoperaator
– Telia, Elisa, Tele2 või keegi
järgmine – peab kliendini jõudmiseks rajama oma võrgu. Kuid
sellisel monopoolsel võrgul on
terve rida kitsaskohti.
Täna ei jõua kvaliteetsed
tele- ja internetiteenused paljude soovijateni, sest võrgu
rajamine üksiku kliendini ja
seda eriti maapiirkondades on
sideoperaatorite jaoks liiga kallis. Nad võiksid ju keskenduda
kvaliteetse teenuse tagamisele,
aga kui suuri summasid tuleb
kulutada ka sideliinide ehitamisele ja kaabli maasse kündmisele, siis on mõistetav, miks
operaatorite haare suurtest
linnadest kaugemale ei ulatugi.
Lisaks, isegi kui võrk kohale
jõuab, puudub kliendil tihtipeale igasugune valikuvõimalus. Kui üks on juba teinud
kulutused võrgu rajamiseks,
siis ei näe teine põhjust suurt
investeeringut ette võtta ja paralleelseid liine sama kliendini
ehitada. Kliendi jaoks tähendab
see aga fakti, et leppida tuleb
ainult ühe teenusepakkuja va-

Päästeamet tuletab meelde,
et kütteseadmeid tuleb igal
aastal kontrollida ning puhastada, et tagada ohutus.
• Hooajaliselt kasutatavaid
kütteseadmeid tuleb kontrollida ja puhastada kord aastas,
aastaringselt kasutatavaid
vähemalt kaks korda aastas.
• Kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme peab vähemalt kord aastas puhastama
kutseline korstnapühkija, kes
väljastab tehtud tööde kohta
akti.
• Eramajades võib korstent
pühkida ise, kuid korra viie
aasta jooksul peab süsteemid
siiski üle vaatama kutseline

likuga ning hinna kujundamisel
on kõik ohjad monopoolses
seisus sideteenuste operaatori
käes.
Need kitsaskohad lahendab
operaatorineutraalne võrk, mis
on teenuse osutajatele vaba
ligipääsuga. Oma teenuseid
saavad Elektrilevi operaatorineutraalses võrgus pakkuda
kõik Eesti sideoperaatorid.
Ühte liini pidi võivad sõbralikult joosta nii Telia, Elisa, Tele2
või ka mitmete teiste teenused.
Kes sellest võidavad?
Ennekõike võidavad kliendid, kuna ühe operaatorineutraalse võrgu rajamine on soodsam ning seetõttu on suurem
võimalus jõuda suurtest linnadest välja nendeni, kellel täna
puudub ligipääs kvaliteetsetele
tele- ja internetiteenustele.
Lisaks tekib klientidel valikuvabadus. Nad saavad valida
erinevate operaatorite teenuste
vahel ning teenuse vahetamine
käib lihtsalt.
Teenuse hinda ei dikteeri
enam monopoolses seisus sideoperaator, vaid operaatorite
vahel tekib ühe kliendi pärast
võitlemiseks konkurents. Kliendi jaoks tähendab paranenud
konkurentsiolukord üldiselt
soodsamat teenuse hinda.
Teiseks võidavad ka operaatorid, kuna nad ei pea enam
kulutama miljoneid eurosid selleks, et rajada sadu kilomeetreid sideliine väljaspool suuri
linnu klientideni jõudmiseks.
Elektrilevi teeb selle nende eest
ära ja rajab operaatorineutraalse võrgu.
Seega operaator jõuab väiksemate kuludega suurema
hulga klientideni.

Kolmandaks võidab Eesti
regionaalne areng. Kaasaegsete tele- ja internetiteenuste
viimine suurtest linnadest kaugemale tähendab, et mitmetes
Eesti piirkondades tekivad
paremad võimalused tegeleda
ettevõtlusega või teha kaugtööd. See omakorda annab
paljudele eestlastele võimaluse
senisest tööst loobumata soovi
korral linnadest välja kolida.
Kiire interneti toomisest valda
peaksid olema huvitatud ka
kohalikud omavalitsused, kus
rahvastiku arv on kiirelt vähenemas. Tänapäevased andmesidelahendused pakuvad uusi
töö tegemise võimalusi ja see
aitab kohalikku valda töökohti
tekitada.
Millal tuleb operaatorineutraalne võrk?
Elektrilevi on täna ehitamas
Eesti esimest operaatorineutraalset võrku, mis järgmise
nelja aasta jooksul peaks ulatuma kuni 200 000 kliendini
üle Eesti.
Mustvee vallas käib Elektrilevi operaatorineutraalse võrgu ehitus praegu Avinurmes,
Rajal, Tihedas, Kükitas ja Kasepääl. Koos ehituse algusega
on avatud ka võimalus Elektrilevi kiire interneti võrguga
liitumiseks.
Elektrilevi kodulehelt saab
kontrollida, kas konkreetsel
aadressil on liitumine juba
võimalik. Kui aadress ei ole
veel plaanides, tuleks soovijatel
esitada seal samas kodulehel
avaldus.
OLIVER RUUS,
Elektrilevi taristuliitumiste
teenuste juht

korstnapühkija.
• Teie piirkonna kutsetunnistusega korstnapühkijate kontaktid leiate Korstnapühkijate
Koja kodulehelt http://www.
korsten.ee/korstnapyhkijatekontaktid/ või saate küsida
helistades päästeala infotelefonile 1524.
Kütmisel pea meeles:
• Pliiti, maja- või saunaahju
tuleb kütta mõõdukalt. Liigkütmine lõhub kütteseadet ja selle
osade ülekuumenemine võib
põhjustada tulekahju.
• Ahi hakkab sooja andma
alles siis, kui siiber on suletud

ja kütmisest on veidi aega
möödas. Ülekütmise vältimiseks küta isegi väga külmade
ilmadega korraga ainult üks
ahjutäis puid. Vajadusel tee
seda kaks kuni kolm korda
päevas.
• Ära sulge siibrit liiga vara.
Liiga vara suletud siibriga
kütteseadmest hakkab tuppa
imbuma eluohtlik vingugaas,
mida aitab õhust tuvastada
ainult vinguandur.
MAREK KIIK,
Lõuna päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

Прошедшее обслуживание отопительное
устройство безопасно и выдает больше тепла
Спасательный департамент
напоминает, что в целях обеспечения безопасности отопительные устройства следует
проверять и чистить каждый
год.
• Отопительные устройства
сезонного использования следует проверять и чистить раз
в год, устройства круглогодичного использования – не реже
двух раз в год.
• Отопительные системы
многоквартирных и рядных домов не менее раза в год должен
чистить профессиональный
трубочист, который представляет акт выполненных работ.
• В частных домах трубу
можно чистить самому, но раз в
пять лет системы должен все же
обследовать профессиональ-

ный трубочист.
• Контактные данные трубочистов с профессиональным
свидетельством вашего региона
вы найдете на веб-сайте Палаты
трубочистов http://www.korsten.
ee/korstnapyhkijate-kontaktid/,
или можете также позвонить
на инфотелефон сферы спасения 1524.
При отоплении помните:
• Плит у, печку дома или
бани нужно топить умеренно.
Избыточная топка разрушает
отопительное устройство, перегрев устройства или его частей
может вызвать пожар.
• Печка начинает выдавать
тепло лишь после того, как
задвижка закрыта, а с процесса

топки прошло некоторое время. Во избежание избыточной
топки даже в сильные морозы
за один раз следует сжигать
только одну загрузку дров. При
необходимости делайте так от
двух до трех раз в день.
• Не закрывайте задвижку
слишком рано. Из отопительного устройства со слишком
рано закрытой задвижкой в
помещение начинает просачиваться опасный для жизни
угарный газ, который можно
обнаружить только при помощи датчика угарного газа.
Марет КийК,
руководитель
коммуникации Лыунаского
спасательного центра

VALLAVOLIKOGUS JA VALLAVALITSUSES
Vallavolikogus 25. septembril
Koosolekul osales 19 volikogu
liiget
• Umbusaldati arengu- ja eelarvekomisjoni esimeest,
poolt 11 vastu 8 volikogu liiget
• Arengu- ja eelarvekomisjoni
esimehe- ja aseesimehe valimine.
Komisjoni esimeheks valiti
Urmas Tross 11 poolthäälega,
aseesimeheks Hannes Soosaar
8 poolthäälega
• Algatati Lohusuu alevikus
Järve tee 2 katastriüksuse
detailplaneeringu koostamine
• Tunnistati peremehetuks järgmised ehitised:
Võtikvere külas asuv pumbamaja;
Ulvi külas asuvad 2 kuuri
• Otsustati vallavara võõrandamine:
Piirivalve kinnistu väärtusega
4651,20 eurot.
Narva tn 20a kinnistu väärtusega 519,80 eurot.
• Mustvee valla arengukava
aastateks 2018–2030 ülevaatamine
• Mustvee valla eelarvestrateegia 2019–2023 I lugemine.
Eelarvestrateegia avalikustamine 26. sept. – 10. okt. 2019
• Kaugkütte infrastruktuuri rendile andmine jäi vastu võtmata
• Mustvee vallavolikogu 26.
juuni 2019 otsuse nr 42 „Ülesande andmine Mustvee vallavalitsusele“ tühisuse kindlaks

tegemine jäi vastu võtmata
• Otsustati vallavalitsuse liikme
kinnitamine, uus liige vallavalitsuse koosseisus abivallavanem Koit Prants
• Otsustati vallavanema puhkusele lubamine
• Ülevaate noortevolikogu tegemistest andsid Henn Uuetoa ja
Sigrit Laurikainen
• Spordivaldkonna infot jagas
Tiit Tammaru
• Vallavalitsuse infot jagasid M.
Kraft, A.Tamm ja K. Prants
• Nõukogude liikmed ja vallavolikogu komisjonide esimehed
jagasid infot koosolekutel
toimunust
• Järgmine volikogu istung 30.
oktoober kell 14.00
Vallavalitsuses 5. septembril
• Otsustati vältimatu abi toetuse
määramine
• Otsustati teraapiateenuse
maksumuse kompenseerimine
• Tugiisikuteenuse rahastamise
arutelu
• Anti nõusolek katastriüksuste
jagamiseks
• Otsustati vallavara võõrandamise otsuse eelnõu esitada vallavolikogule vastu võtmiseks:
Piirivalve kinnistu väärtusega
4651,20 eurot
Narva tn 20a kinnistu väärtusega 519,80 eurot
• Otsustati Kasepää vallavalitsuse 02.11.2016 korralduse
nr 220 kehtetuks tunnistada
• Otsustati Avinurme vallava-

•
•

•

•

•
•

litsuse 06.06.2016 korralduse
nr 82 „Munitsipaalomandisse
taotletava maa suuruse, maksumuse, piiride ning maakasutuse sihtotstarbe määramine“
muutmine
Otsustati hinnapakkumuse
kinnitamine inventariseerimistoimiku koostamiseks
Otsustati ehitiste peremehetuks tunnistamise eelnõu
esitada vallavolikogule vastu
võtmiseks Võtikvere külas
asuv pumbamaja;
Ulvi külas asuvad 2 kuuri
Otsustati Lohusuu alevikus
Järve tee 2 katastriüksuse
detailplaneeringu koostamise
algatamise eelnõu esitada
vallavolikogule vastu võtmiseks
Otsustati erandkorras jäätmevaldajate tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
Otsustati Avinurme katlamaja
puiduhakke hanke tulemuste
kinnitamine
Otsustati valdkondlik tunnustamine 2019. a toimunud
XXVII laulupeol „Minu arm“
osalenud kollektiivide juhtidele

Vallavalitsuses 12. septembril
• Otsustati taotluse rahuldamata
jätmine
• Otsustati hinnapakkumuse
kinnitamine projektis „500
kodu tuleohutuks“

• Otsustati Lohusuu kooli arengukava kinnitamine
• Otsustati tugiisikuteenuse
rahastamine
• Otsustati hooldekodu kohamaksu tasumine ja koduteenuse lõpetamine
• Anti nõusolek katastriüksuste
jagamiseks
• Otsustati kinnisasjade liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maade erastamine
• Otsustati sundvalduste seadmine
• Otsustati ehituslubade väljastamine Voore külas Tähe kinnistule, Pilve kinnistule, Vihma
kinnistule ja Kuu kinnistule
kuni 100kW päikeseelektrisüsteemi paigaldamiseks ja
ühendamiseks liitumispunktiga Elektrilevi OÜ võrguga ning
Kalmakülas Mutska kinnistul
asuva elamu täielikuks lammutamiseks.
• Otsustati munitsipaaleluruumi
üürilepingu pikendamine
Vallavalitsuses 18. septembril
• Otsustati kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maade erastamine/
• Otsustati korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamised
• Otsustati erandkorras jäätmevaldajate tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost

• Otsustati kütteperioodi alustamine
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitiste määramine
• Otsustati Voore kooli soojahanke tulemuste kinnitamine
• Mustvee valla eelarvestrateegia 2019–2023 I lugemine
Vallavalitsuses 26. septembril
• Otsustati hooldekodu kohamaksu tasumine
• Otsustati tasuliste koduteenuste osutamine
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
• Otsustati tasuta koduteenuse
määramine
• Otsustati ehituslubade väljastamine Võtikvere külas Välja
kinnistu puurkaevu rajamiseks, Kääpa külas maa-alale
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks, Nõmme külas
Tooma kinnistu puurkaevu
rajamiseks
• Otsustati kasutusloa väljastamine Raja ja Kükita küla
ühisveevärgi ja reoveekanalisatsiooni rajamise I etapile
• Otsustati projekteerimistingimuste väljastamine Mustvee
linnas Aia tn 45 kinnistule
olemasoleva elamu ja abihoone ühendamiseks üheks
tervikuks ehitusprojekti koostamiseks
• Anti nõusolek katastriüksuse

jagamiseks
• Otsustati ehitiste teenindamiseks vajalike maade määramine
• Otsustati katastriüksusele
sihtotstarbe määramine
• Otsustati hajaasustuse programmi toetuste kasutamise
aruannete kinnitamine
• Otsustati erandkorras jäätmevaldajate tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Anti nõusolek rannaala korrastamiseks
• Otsustati vallavara tasuta kasutusse andmine esitada vallavolikogule vastu võtmiseks
• Kasepää rahvamaja konkursi
luhtunuks tunnistamine
• Otsustati eelarvestrateegia
avalikustamine
Vallavalitsuses 3. oktoobril
• Otsustati tugiisikuteenuse
rahastamine
• Anti nõusolek katastriüksuste
jagamiseks
• Otsustati ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
• Otsustati hinnapakkumuse
kinnitamine vallateede remonttööde teostamiseks
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati hajaasustuse programmi toetuste kasutamise
aruannete kinnitamine
• Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse moodustamine –
volikogu otsuse eelnõu
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ÜRITUSED MUSTVEE VALLAS
10. oktoober kell 19.00
10. oktoober kell 18–19
11. oktoober kell 21.00
11. oktoober kell 19.00
13. oktoober kell 10.00
13. oktoober kell 14.00
13. oktoober kell 15.00
16. oktoober kell 14.10
17. oktoober kell 14.00
17. oktoober
20. oktoober
22. oktoober kell 11.00
23. oktoober kell 19.00
23. oktoober kell 19.00
24. oktoober kell 18.00
25. oktoober
25. oktoober kell 19.00
29. oktoober kell 14.00
1. november
2. november kell 16.00

1. november on Mustvee vallas tähtaeg MTÜde tegevustoetuse
taotlemiseks Mustvee vallas ja/või Mustvee valla elanike kasuks
tegutsevatel ühendustel.

Toetuse andmise eesmärk on laiendada Mustvee vallas
kultuuri-, spordi- ja noorsootöö, sotsiaali ning külaliikumise
võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning
soodustada valla elanike koostööd. Taotlemise koht leiate infot
Mustvee valla kodulehel: https://mustveevald.kovtp.ee/mtutaotlus.
Pärast toetuste laekumist vaatab komisjon kõik tähtaegselt
laekunud taotlused üle ja teeb vallavalitsusele ettepaneku
eelarvekomisjonile eelarve koostamiseks. Lõplikud toetuse
saajad selguvad peale volikogu eelarve kinnitamist 2020. aasta
I kvartalis. Toetuse kasutamise kohta tuleb 31. jaanuariks 2021
esitada ka aruanne.
Mustvee valla MTÜ-de ümarlaud toimub 24. oktoobril kell 16.00
Lohusuu Vabaajakeskuses Jõe tn 1 Lohusuu alevik.
Rohkem infot arendusnõunikult Aive Tammelt
telefonil 53090915 või e-kirja teel aive.tamm@mustvee.ee

MUSTVEE VALLA EELARVESTRATEEGIA
2019–2023 EELNÕU AVALIKUSTAMINE JA
ETTEPANEKUTE TEGEMINE
Mustvee valla eelarvestrateegia 2019–2023 eelnõu on avalikustatud Mustvee valla kodulehel 26. septembrist 10. oktoobrini 2019.
Igaühel on õigus avalikustamise perioodil esitada Mustvee
vallavalitsusele eelarvestrateegia eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-postile info@mustvee.
ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Tartu tn 28, 49603
Mustvee linn, Mustvee vald.
Eelarvestrateegia avalik arutelu toimub 14. oktoobril 2019
kell 14.00 Mustvee kultuurikeskuses.
Lisainfo: finantsjuht Heli Viiberg, e-post: heli.viiberg@mustvee.
ee, tel. 528 7876.

MUSTVEE VALLA üLdPLANEERINGU
LähTESEISUKohTAdE JA KESKKoNNAMÕJU
STRATEEGILISE hINdAMISE VäLJATööTAMISE
KAVATSUSE AVALIKUSTAMINE
Mustvee vallavalitsus avalikustab üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise
kavatsuse koos laekunud ettepanekutega Mustvee valla kodulehel.
KSH VTK ning valla tugiplaan seisuga 04.10.2019 (nii pdf-kujul
kui veebirakenduses) asuvad aadressil: http://gofile.me/6tNNn/
B3YCMOl3e.
Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik tutvustus toimub
14. oktoobril 2019 kell 14.00 Mustvee kultuurikeskuses.
Lisainfo: arendusnõunik Aive Tamm, e-post: aive.tamm@mustvee.ee, tel. 5309 0915.

Jõgeva Koolituskeskuse
tasuta koolitused Mustvees
Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja
mõjutamisviisid on sulle, kui soovid ennast rohkem tundma
õppida, vajad oma ellu uusi eesmärke
ja rohkem inspiratsiooni:

12., 13., 20., 21., 27., 28. oktoober kell 9.00–17.15
Mustvee kultuurikeskus, Tartu tn 12, Mustvee
Koolitaja: Terje Paes
Koolitus on mõeldud elukestvas õppes
seni väheosalenud inimestele
Info ja registreerimine www.jogevakoolitus.eu

6. november kell 19.00
9. november
9. november
kell 11.00–13.30
11. november kell 19.00
25. november

Sankt-Peterburi teater «Prantsuse
argipäevad» Mustvee kultuurikeskuses
Kääpa OTT Saare rahvamajas Kääpal
sügispidu Voore Aktiviseerimiskeskuses
kino «Kohtunik» Saare rahvamajas
Kääpal
naiste käsitööring Saare rahvamaja
II korrusel
laste käsitööring Saare rahvamaja
II korrusel
raamatu «Saare mõisa Mannteuffellid»
esitlus koos autori Marika Jürgensoniga
Saare rahvamajas
kino «Kapten Morten lollide laeval»
Avinurme kultuurikeskuses
eakate sügispidu
Mustvee kultuurikeskuses
Mustvee valla I UJUMISVÕISTLUS
Avinurme ujulas
SÜGISMATK «Teeääred puhtaks!»
teeklubi. Vaatame filmi
«Tule tulemine Mustvee vallas»
Mustvee kultuurikeskuses
teater «Kaks tosinat tulipunast roosi»
Mustvee kultuurikeskuses
kino «Kohtunik»
Avinurme kultuurikeskuses
koolivaheaja perefilm «Pahatar»
Mustvee kultuurikeskuses
SALONGIÕHTU üllatuskülalise ja
ansambliga Avinurme kultuurikeskuses
kontsert LINCOLN YOUREE-lt
Saare rahvamajas Kääpal
Jõgevamaa Rahvarõivaste andmebaasi
loomine. Koolitus
Mustvee kultuurikeskuses
Hingedepäeva tähistamine
Avinurme kultuurikeskuse kohvikus
kohtumine
Eesti SELGELTNÄGIJATEGA
Avinurme kultuurikeskuses
kino «Terminaator. Sünge saatus.»
Mustvee kultuurikeskuses
Avinurme Suveteatri 15. aastapäeva
tähistamine Avinurme kultuurikeskuses
uute Soome riiete müük
Mustvee kultuurikeskuses
teater «Garaaž»
Mustvee kultuurikeskuses
Eesti Kaitseväe orkestri kontsert
Avinurme kultuurikeskuses

Mustvee vallavalitsus teatab, et Mustvee vallavolikogu
algatas 25.09.2019 otsusega nr 55 Lohusuu alevikus Järve
tee 2 katastriüksuse detailplaneeringu eesmärgiga määrata
maaüksusele ehitusõigus üksikelamu ja seda teenindavate
ehitiste rajamiseks. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,7 ha.
Planeeringu materjalidega saab tutvuda aadressil mustveevald.
kovtp.ee
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Venevere karjakasvataja võtab

PÕLLUMAAD RENDILE.

Kasutusotstarve sööda kogumine ja teravilja kasvatus.
Telefon 5384 9103.

MÄLESTAME LAHKUNUD
VALLAKODANIKKE
PEETER AMELKIN
JAAN TOOMING
MATI KIVI
ENN VÄLJAOTS
KALEV TŠURKIN
ELLA-ARMILDA VUNK
NINA VOROBIEVA
NINA JERŠOVA
MILVI SIREL
IRINA SAVITŠEVA

02.06.1942 – 07.09.2019
07.06.1942 – 06.09.2019
10.10.1942 – 02.09.2019
26.05.1951 – 28.09.2019
18.09.1954 – 01.10.2019
28.09.1926 – 29.09.2019
26.08.1936 – 14.09.2019
07.01.1937 – 10.09.2019
27.10.1937 – 23.09.2019
18.05.1943 – 08.09.2019

METSAKAVADE KOOSTAMINE
Metsakavad SA Erametsakeskus toetuse hinnaga
10 € metsamaa ha (lisandub käibemaks)
Metsanduslikud ekspertiisid, hindamisaktid

Ajakohasta oma metsakava kohe ja soodsalt!
Tako OÜ, tegevusluba nr KME000024
tel 5697 0664 | info@metsamajandamiskava24.ee

