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„SADA SAAB TÄIS...

VALLAVANEMA VEERG
Suvi täis sündmusi ja
ehitustegevust

Kus ma pääsen. Siin ma
olen ja pidu tuleb. Muist
aastaid raputaksin küll
maha, aga sada saab kaheksandal augustil täis“.
Nõnda võttis mind oma praeguses elukohas, Avinurme hooldekodus vastu särasilmne Ilse
Lepp. Eelmise aasta detsembrikuus elas ta veel rõõmsalt
omaette, üksi, kortermajas Põllu
tänavas. Abi hakkas vanaproua
vajama alles pärast kukkumist
ja roiete vigastamist. Nüüd on
Ilse ainukeseks mureks, et kuulmine ei ole enam kõige parem.
Sellele vaatamata said meie jutud
räägitud. Ilse lugu on järgmine:
„Käisin Vadi koolis. Kõik mu
klassikaaslased on juba maamullas puhkamas. Ma ei olnud
rumal. Mulle meeldisid kõik asjad. Kõrvuti õppisid 3. ja 4. klass.
Mõnikord ei osanud neljas klass
vastata. Mul oli jällegi sõrm püsti,
mina teadsin, mida küsiti. Mina
oskasin kõike. Kui Vadi kool läbi
sai, oli kahju lahku minna oma
sõbrast Greetest. Pärast viis isa
minu Mustvee Keskkooli. Läksime
hobusega. Külm oli. Tulin hobuse
kõrvale kõndima, et sooja saada.
Talvesaapaid mul veel polnud.
Selle aja sees, kui ma Mustvees
õppisin, sai alevist Mustvee linn.
Olin korteris veneusuliste juures,
sellepärast sain ikka kahed pühad, meie omad ja paar nädalat
hiljem õigeusu kalendri järgi.
Minu isal-emal oli pood. Vadi
asub Kärasi ja Lohusuu vahel.
Meie isa võttis Tammeväljade
käest toa, kus poodi pidada.“
Järgmine eluetapp maainimeste jaoks oli kolhoosiaeg.
Kuna haritud inimesi polnud
maal palju, siis ootas Ilset kirjatöö tegemine. Teda pandi valla
sekretäriks. Kaks arvepidamise
raamatut oli. Aga kirjatöö kõrvalt oli vaja ka lehmi lüpsmas
käia .Üle kolmekümne lehma oli.
„Leppisime Tammevälja Almaga
sedaviisi, et missugune lehm sai
lüpsetud, sellele panime lindi sabasse. Lehmad olid ju karjamaal
vabalüpsil. Piim viidi Avinurme

Vanaema proovib tütrepoja metsasarve.
võitööstusesse“.
Sinna kolhoosiaega jäi ka meheleminek. Pulmad pidas Ilse
Kivi Augustiga. Kõik oli hästi,
kuni algas Siberisse saatmine.
Minu mees ja meie kahe tütre,
Sirje ja Milvi isa võeti kinni ja aeti
sunniviisil kodunt välja, Siberisse,
Magadani. Põhjus oli see, et ta
kuulus Kaitseliitu. Magadanis oli
väga raske ja suur nälg. Paljud ei
pidanud vastu. Nii ka Ilse ei näinud enam oma meest ega lapsed
oma isa. Jäid vaid mälestused.
Ilse on eluaeg väga tragi ja töökas
olnud. Ta kasvatas lapsed suureks,
läks veel teiselegi mehele – Meinhard Lepale. Neil sündis tütar
Maire. Kodu oli Ojasool. Siin sai
palju rassitud, et õu oleks ilus ja
maja korras. Aidast sai elumajale
üks tuba juurde ehitatud. Kui
Sirje ja Milvi Tartu suurkoolist
koju käima tulid, ei tundnud nad
Ojasood äragi.
Praegu on Sirje Sillamäel ja

Milvi Tartu lähistel. Ilse Lepa
kõige lähedasemad omaksed on
Maire ja tema mehe Udo lapsed
Kätlin ja Silver. Kahjuks on Ilse pidanud oma noorima tütre Maire
matma – raske haigus viis armsa inimese enneaegselt hauda.
Maire ja Udo poja Silveri ja tema
abikaasa Sille peres on kasvamas vanavanaema silmarõõmud
Marta (juba koolilaps), Ruudi ja
Mattias. Sille imetleb oma laste
vanavanaema elurõõmu ja lõpmatut uudishimu. „Ta tahab olla
kõigega kursis, ikka siin ja praegu. Eluga kaasas. Ta ei jää kunagi
ükskõikseks. Alati vaatas telekat
ja kuulas uudiseid. Tahame talle
hooldekodusse televiisori viia,“
lisab Sille. Olgu toonitatud, et
Meside perekonda ühendab muusikalembus ja puhkpillimuusika.
See ju Avinurmele omane.
Mida saja-aastane proua hooldekodus teeb? Mingil ajal ta
õmbles, kellel aga nõelatööd

anda oli, palun väga. Mina
tabasin Ilse raamatut lugemas.
See oli Anna-Maria Penu „MINU
HISPAANIA“. Järge ootas Sofi
Oksaneni „ Kui tuvid kadusid“.
Hispaania raamatu peategelase
lugu oli Ilsele väga hinge läinud.
Ikka on nii, et kellelegi tehakse
liiga. Elu on mõnikord väga ebaõiglane. Ta veeretab inimese ette
takistusi, mille ületamiseks tuleb
oma jõust ja võimalustest puudu.
Kõige tähtsam on, kui su ümber
on südamlikud ja mõistvad inimesed. Avinurme hooldekodu
töötajad on Ilsega väga rahul
ja Ilse nendega ka. Meie ei tea
kedagi, kes teaks kedagi veel
vanemat inimest kui Ilse Lepp.
Seda ainult aastate poolest.
Energiat ja elurõõmu on selles
väärikas vanaprouas rohkem kui
paljudes temast nooremates.
Head juubeldamist, Ilse ja Su
lähedased!
Loo autor ELLE-VAIKE KIIK

Mustvee vald on suvepuhkuseks või lihtsalt külastamiseks
meelispaigaks paljudele inimestele nii kodu- kui välismaalt.
Korraldatavate sündmuste rohkus paneb meid kõiki proovile.
Korraldajad näevad vaeva sellega, et kõik korda läheks ning
osalejad jääksid rahule.
Kaubanduses on pingelised ajad, käibed suurenevad, kuumad
ilmad panevad proovile nii seadmed kui teenindajad. Hea mulje
jätmiseks oma vallast pingutavad nii elanikud kui valla asutused.
Heakord jätab külalistele esmamulje, selles pole kahtlustki. Külaliste mugavaks teenindamiseks on tarvis erinevaid teenuseid,
rajatisi ja tehnilist taristut.
Teame, et Mustvees on tarvis välja ehitada nii sadama lõunamuul kui ka korralik parkla autokaravanidele. Valla erinevates
piirkondades tuleb tolmuvaba katte alla viia mitmeid olulisi
teelõike, mis viivad külastusobjektide juurde. Ümber tuleb korraldada liiklust, turnida mööda pooleliolevat teelõiku, taluda
müra ja tolmu.
Kõige enam tekitavad ebamugavusi teede, veetrasside ja kanalisatsiooni ehitusega seotud projektid. Eks igaüks meist teab
omast käest, milliseid ebamugavusi tekitavad kasvõi oma kodused
remondi- ja ehitustööd. Teame ka seda, et need on ajutised ja
hiljem on kindlasti olukord parem ja mugavam.
Pooleli on mitmed alustatud ehitused ja uusi objekte tuleb lisaks
juurde. Kogu ehitustegevus toimub lähtudes ühinemislepingu
investeeringukavast.
Mustvee vallas toimuvad suursündmuste kõrval erinevad
kogukonna poolt korraldatavad väiksemad sündmused. Nendel
osalemisega olen saanud palju positiivseid elamusi ning kinnitust meie kogukondade tugevusest ja meie inimeste vaimu
suurusest. Erilist tooni annavad tänavu Eesti Vabariik 100 seotud
sündmused.
Tammede istutamine Voorel
ja Lohusuus, Avinurme külavanemate Koda eestvedamisel toimuvad külades erinevad
sündmused, külapäevad Kääpal,
Kasepääl ja Rajakülas, rääkimata
jaanituledest, laulupäevadest,
kohalikest spordivõistlustest,
kontsertidest ja teatrietendustest. Jätkub meil veel suve ja ka
erinevaid sündmusi, jätkuks aga
aega ja jaksu kõiges kaasa lüüa!
Võtkem siis suvest kõike, mida
see pakub – soojust ja päikesepaistet, ikka selleks, et minna
pakatava energiaga sügisele ja
JÜRI MOROZOV,
talvele vastu!
vallavanem

Voore Tuletõrje Seltsi päästeauto sai nime
14. juulil kogunesid Voore
Tuletõrje seltsi depoo juurde
külarahvas ja külalised kaugemalt, et viia läbi ühed korralikud ristsed. Teiste hulgas olid
sellele vahvale sündmusele
kaasa elama ja tervitama tulnud Mustvee vallavanem Jüri
Morozov, Lõuna päästekeskuse
juht Margo Klaos, Jõgeva päästekomando pealik Jüri Alandi
ja Avinurme vabatahtlikud
päästjad.
Seltsi raha eest Leedust ostetud päästeauto Magirius Deutz
on heas korras ja valmisolekus
sõita väljakutsetele. Selleks, et
leida autole sobiv nimi viidi läbi
nimekonkurss.
Teiste nimede hulgast meeldis Voore vabatahtlikele pääst-

jatele enam kaks nime Loore
ja Leedi. Nende kahe nime
kombinatsioonist saigi Voore
päästeauto nimeks LeediLoore.
Ristimistseremoonia viis läbi
pastor Paul Gill, kes ka ise on
töötanud tuletõrje päästeüksuses. Traditsioonilise õnnistamistseremoonia viis lõpule üks
vaderitest, Mustvee lasteaia direktor Maris Rohtla, purustades
vastu auto esistanget šampusepudeli. Kohaletulnutele pakuti
suppi ja torti ning veedeti aega
mõnusas vestlusringis.
Tänud kõigile, kes aitasid kaasa ürituse kordaminekuks.
KALJO LALIN,
Voore vabatahtlike
päästjate pealik
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Лето заполнено событиями и
строительством
Волость Муствеэ – любимое
место летнего отпуска или просто
посещения для многих людей и с
родины, и из-за рубежа. Обилие
проводимых мероприятий подвергает испытаниям нас всех. Организаторы трудятся над тем, чтобы
все удалось, и участники остались
довольны. В торговле напряженное время: обороты растут, жара
испытывает и оборудование, и
обслуживающий персонал. Чтобы
оставить о своей волости хорошее
впечатление, усилия прилагают
и жители, и волостные учреждения. Благоустройство формирует
у гостей первое впечатление, в
этом не может быть никакого
сомнения. Для удобного обслуживания гостей нужны различные
услуги, сооружения и техническая
инфраструктура. Мы знаем, что
в Муствеэ надо построить и южный мол в порту, и добротную
парковку для автокараванов. В
разных частях волости нужно
беспыльное дорожное покрытие
уложить на несколько важных дорожных участков, которые ведут к
гостевым объектам. Нужно реорганизовать дорожное движение,
карабкаться по дороге, на которой
идет ремонт, терпеть шум и пыль.
Больше всего неудобств вызывают
проекты, связанные со строительством дорог, трасс водоснабжения
и канализации. Ведь все мы по себе
знаем, какие неудобства вызывают
ремонтно-строительные работы
даже у себя дома. Знаем мы и то,

что они носят временный характер, а потом наверняка все будет
лучше и удобнее.
Не закончены многие начатые
объекты строительства, и добавляются новые объекты. Вся деятельность по строительству ведется,
исходя из инвестиционной программы договора по объединению.
Наряду с крупными мероприятиями в волости Муствеэ
проводятся также небольшие,
организуемые общинами. Участвуя в них, я испытал множество положительных эмоций
и удостоверился в силе наших
общин и величии духа наших
людей. Особый тон в этом году
задают мероприятия, связанные
со 100-летием Эстонской Республики. Посадка дубов в Вооре и
Лохусуу, различные мероприятия, организованные палатой деревенских старейшин Авинурме,
деревенские дни в Кяэпа, Касепяэ
и Раякюла, на говоря о кострах
Иванова дня, праздниках песни,
местных спортивных мероприятиях, концертах и театральных
представлениях. Лето и различные мероприятия у нас продолжаются, были бы только время и
силы участвовать во всем!
Давайте же возьмем от лета все,
что оно предлагает: тепло и яркое
солнце, и все это для того, чтобы
с новой энергией встретить осень
и зиму!
ЮРИй МОРОЗОВ,
волостной старейшина

Jõgeva vallas alustab järjekordne
leinatoetusgrupp lähedase kaotuse
järgseks toetamiseks
Kui oled viimastel aastatel kaotanud surma läbi oma lähedase, siis
kutsume Sind leinagruppi, mis alustab 30. augustil. Grupiga kutsutakse
liituma täiskasvanuid, kes on kaotanud lähedase. Kokkusaamised
toimuvad seitsmel järjestikusel neljapäeval algusega kell 19 Jõgeva aleviku
Avatud Noortekeskuses aadressil Sauna 4 Jõgeva alevik Jõgeva vald.
Lähedase inimese surm lööb segamini mahajääjate igapäevase
harjumuspärase elurütmi. Kaotusega kaasnev lein on isiklik ja vajab
läbitöötamist. Läbitöötamine eeldab aja ja ruumi andmist leinaga seotud
mõtetele, tunnetele ja küsimustele. Leina kaudu jäätakse lahkunuga
hüvasti ja püütakse jõuda toimetuleku tasandini, mil ollakse suuteline
edasi elama uues enese- ja maailmamõistmises.
Leinagrupi eesmärgiks on anda täiendav võimalus leina läbitöötamiseks
ja seeläbi toetada inimest leinaga toimetulemisel. Tegemist on grupiga,
mis pakub tuge, mõistmist ja abi uue reaalsusega kohanemisel. Gruppi
juhendavad Jõgevamaa ohvriabi töötaja Rita Kaasik ja muusikaterapeut
Kertu Soonberg.
Grupiga liitumine on 10€. Vajalik on eelregistreerimine.
Lisainfo ja registreerimine telefonil 58161347 või e-posti aadressil
kertu_92@hotmail.com

Teade üldplaneeringute
ülevaatamise kohta

Planeerimisseaduse § 92 lõike 1 kohaselt vaatab üldplaneeringu üle
kohaliku omavalitsuse volikogu iga viie aasta tagant. Ehitusseadustiku
ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõike 11 kohaselt
haldusreformi raames ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste
üldplaneeringud vaatab haldusterritoriaalse korralduse muutmise
tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus üle hiljemalt
2018. aasta 1. juuliks.
Mustvee Vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavolikogu 27.06.2018
otsusega nr 48 „Mustvee vallas kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine“
kinnitati Mustvee valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemused.
Kehtivad üldplaneeringud on kehtestatud aastatel 2007-2017.
Üldplaneeringu seletuskirjad sisaldavad viiteid õigusaktidele, mis on
kehtetud või on muutunud õigusakti nimetus ja sisu. Ülevaatamise
tulemusena selgus, et üldplaneeringute elluviimisel ei ole kaasnenud
olulisi negatiivseid mõjusid majanduslikele, sotsiaalsetele, kultuurilistele
ja looduskeskkonnale üldplaneeringu kohasest lahendusest lähtudes.
Planeeringud on väga erineva tasemega ning vajavad uuendamist.
Kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise otsuse ja sinna juurde
kuuluva lisaga on võimalik tutvuda Mustvee valla veebilehel või
tööpäeviti Mustvee Vallavalitsuse majandusosakonnas (Narva tn 16,
Mustvee linn).

Mustvee Valla TEATAJA
Mustvee Valla Teataja ilmub üks kord kuus (välja arvatud
juuli) 09.08., 13.09., 11.10., 08.11., 13.12.2018 kahes
keeles koos ajalehega “Vooremaa”. Kaastöid ja infot ootame
aadressil: krista.pint@mustvee.ee
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VALLAVOLIKOGUS JA VALLAVALITSUSES
Vallavolikogus 27. juunil
• Hääletati päevakorrast maha punkt “Ühinemislepingu muutmine”
• Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine ettekandjaks Raivo Vadi – edaspidise tegevuse otstarbekamaks
ja efektiivsemaks korraldamiseks teeb vallavalitsus ettepaneku
delegeerida noorsootöö seaduses valla kui kohaliku omavalitsuse
üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine ja tegevuste korraldamine Mustvee Vallavalitsusele.
• Mustvee vallas Tammispää külas Uueotsara ja Parikaennu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine – ettekandja Tatjana Obuhova,
planeeritav tegevus ei ole olulise negatiivse keskkonnamõjuga
ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole
vajalik.
• Sotsiaalkorteriteks kinnitamine Voore ja Kääpa külades, ettekandja
Aare Uleksin
• Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri, ettekandja Tatjana Obuhova
• Isikliku kasutusõiguse seadmine OG Elektra AS`le Mustvee linnas
asuvale Pargi tänav L1 kinnistule parkla rajamiseks Tähe tn 9
kinnistule rajatava kauplusehoone parkimiskorralduse lahendamiseks, ettekandja Reili Tooming
• SA Mustvee Tervis nõukogu liikme tagasikutsumine ning nõukogusse uue liikme määramine, ettekandja A.Saarela, nõukogu
liikmest kutsuti tagasi abivallavanem Enn Kurg ja määrati vallavanem Jüri Morozov
• Mustvee vallas kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine, ettekandja Reili Tooming tutvustas hetkel kehtivaid üldplaneeringuid,
septembris alustatakse uue ühtse üldplaneeringu koostamise
ettevalmistamisega
• Kinnitati Saare, Kasepää, Lohusuu, Avinurme valla ja Mustvee
linna 2017. aasta majandusaasta aruanded.
• Nõusoleku andmine vallavalitsusele sõiduauto kasutusrendilepingu sõlmimiseks, ettekandja Daisy Utsar
• Komisjonides päevakorral – komisjonide esimehed andsid ülevaate
tehtust
• Vallavalitsuse infos andis ülevaate vallavanem J.Morozov
• Päevakorrapunktis mitmesugust jagas informatsiooni vallavolikogu esimees A.Saarela.
Volikogu esimees A. Saarela tegi ettepaneku kutsuda teenuskeskuste juhid volikogu istungitele alates augustist
Juulis volikogu istungeid ei toimunud
Vallavalitsuses 7. juunil
• Sotsiaaltoetuse maksmine
• Lapsehoiuteenuse kulude katmine
• Koduteenuse osutamise vormide kinnitamine
• Sotsiaalteenuse osutamise eest võetava tasu kehtestamine
• Hooldajatoetuste maksmise lõpetamised
• Hooldajatoetuse määramine
• Kasutusloa väljastamine
• Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine – eelnõu
volikokku
• Mustvee Kooli ja Peipsi Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine
• Voore Põhikooli arengukava aastateks 2018-2020 kinnitamine
• Hinnapakkumuste kinnitamised – Mustvee Kool
• Hinnapakkumuse kinnitamine, Lohusuu kultuurimaja lammutamine
• Hinnapakkumuse kinnitamine, niitmine
• Avinurme valla 2017. a majandusaasta aruanne – volikogu eelnõu
• Arutamiseks ja informatsiooniks
Vallavalitsuses 21. juunil
• Edukate kooli lõpetajate tunnustamine
• Mustvee Muusika- ja Kunstikooli direktori ametisse kinnitamine
• Nõusolek katastriüksuse jagamiseks
• Vaide läbivaatamine
• Volikogu eelnõu: Isikliku kasutusõiguse seadmine
• Ehitusloa väljastamine: Lohusuu alevik, Ülejõe tn 11 kinnistule
olemasoleva laut-kuuri laienduseks ja ümberehitamiseks
• Ehitusloa väljastamine: Omedu külas Pihlaka juurdelõike kinnistule suvila püstitamiseks
• Projekteerimistingimuste väljastamine: Raja külas Kalda tn 54
kinnistule olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33%
• Hooldajatoetuse mittemääramine
• Avaliku ürituse korraldamise taotlused, Kasepää jaanituli, Lohusuu
jaanituli, Tammispää jaanituli
• Korraldatud jäätmeveost vabastamine
• Erandkorras jäätmevaldaja tähtajaline vabastamine korraldatud
jäätmeveost
• Mustvee Linnavara OÜ 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
• Nõusoleku andmine katastriüksuse ühendamiseks
• Korteri võõrandamine
• Põllu tn 4a, riigi või KOV omandisse
• Sotsiaalkorterite kinnitamine - volikogu eelnõu
• Nõusoleku andmine vallavalitsusele sõiduauto kasutusrendilepingu sõlmimiseks
• Arutamiseks ja informatsiooniks
Vallavalitsuses 28. juunil
• Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks
• Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks
• Maaüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
• Arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
• Mustvee linnas asuva Benito Agirre 2a katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine
• Raja külas asuva Anja katastriüksuse detailplaneeringu koostamise
lõpetamine
• Kasepää külas asuva Mardira katastriüksuse detailplaneeringu

koostamise lõpetamine
• Tiheda külas asuva Tihhotka katastriüksuse detailplaneeringu
koostamise lõpetamine
• Mustvee linnas asuva Jõe tn 3 katastriüksuse detailplaneeringu
koostamise lõpetamine
• Mustvee linnas asuva Kaluri tn 10a katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine
• Mustvee linnas asuva Narva tn 7 katastriüksuse detailplaneeringu
koostamise lõpetamine
• Mustvee linnas asuva Rohu tn 3 katastriüksuse detailplaneeringu
koostamise lõpetamine.
• Hinnapakkumise kinnitamine
• Hanke „Mustvee valla kattega teede korduspindamine“ hankemenetluse korraldamine ja hankedokumendi kinnitamine
• Hanke „Mustvee valla kruusateede pindamine“ hankemenetluse
korraldamine ja hankedokumendi kinnitamine
• Mustvee linna Konsumi kaupluse juurde konteineri rentimine
segaolmejäätmete jaoks
• Sõiduauto kasutusrendi hankedokumentide kinnitamine
• Lihtmenetlusega riigihanke „Voore Põhikooli lasteaiaosa ümberehitamine“ pakkumuste kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine
ja eduka pakkumuse kinnitamine
• Jõgevamaa ettevõtjate tunnustamise kategooriad
• Hinnapakkumise kinnitamine
• Hooldaja määramisest keeldumine
Vallavalitsuses 5. juulil
• Hooldekeskuse kohamaksu tasumisest keeldumine
• Sotsiaaltoetuse maksmine
• Eestkostja ülesannete täitmine
• Loa andmine ilutulestiku korraldamiseks
• Ehitusloa väljastamine
• Nõusoleku andmine katastriüksuste piiride ja pindalade muutmiseks
• Katastriüksuse koha-aadressi muutmine
• Mustvee vallas Tiheda külas Murunurme katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine
• Mustvee vallas Kükita külas Uuerohu katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine
• Mustvee vallas Tiheda külas Vainuvälja ja Ülenurga katastriüksuste
detailplaneeringu koostamise lõpetamine
• Hinnapakkumise kinnitamine
• Munitsipaaleluruumide üürile andmine
• Hanke „Mustvee valla kruusateede pindamine“ pakkumuste
kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine ja eduka pakkumuse
tunnistamine
• Hanke „Mustvee valla kattega teede korduspindamine“ pakkumuste kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine ja eduka pakkumuse
tunnistamine
• Hinnapakkumise kinnitamine (vallavalitsuse auto)
• SA Mustvee Tervis taotlus
Vallavalitsuses 12. juulil
• Nõusoleku andmine vee erikasutusloa taotlemiseks
• Sotsiaaltoetuse maksmine
• Nõusolek katastriüksuse jagamiseks
• Ehitusloa kehtetuks tunnistamine
• Ehitusloa väljastamine
• Kasutusloa väljastamine
• Projekteerimistingimuste väljastamine
• Hinnapakkumuse kinnitamine
• Mustvee Valla Noortekeskuse asutamine
• Mustvee Linnavara Osaühingu nõukogu liikme volituste pikendamine
• Arutamiseks ja informatsiooniks
Vallavalitsuses 19. juulil
• Konkursikomisjoni moodustamine ja konkursi korraldamine –
Mustvee Spordihoone juhataja
• Konkursikomisjoni moodustamine ja konkursi korraldamine –
Voore Põhikool direktor
• Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks – Vana Baskini Teater
OÜ
• Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks - OÜ Kvazar Ehitus
• Loa andmine ilutulestiku korraldamiseks
• Ehitusloa väljastamine – Mustvee Tervisekeskus
• Ehitusoa väljastamine – Tankla Teenindushoone
• Ehitusloa väljastamine – Avinurme ootepaviljon
• Hinnapakkumuste kinnitamine – Mustvee Kooli loodusaine klass,
Voore Põhikooli lasteaiaosa ümberehitamine, 500 kodu tuleohutuks, Teelahkme-Võtikvere tee avariiremont
• Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks
• Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks
• Munitsipaaleluruumi üürile andmine
• Hooldekodu kohamaksu tasumine
• Informatsiooniks ja arutamiseks
Vallavalitsuses 26. juulil
• Voore Põhikooli direktori kooskõlastuse taotlus struktuuri muutmiseks
• Hooldajatoetuse määramine
• Hooldekogu kohamaksu tasumisest keeldumine
• Hoolduslepingu lõpetamine
• Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühise jäätmekava vastuvõtmine
• Erandkorras jäätmevaldaja tähtajaline vabastamine korraldatud
jäätmeveost
• Korraldatud jäätmeveo graafiku muutmine
• Hinnapakkumuse kinnitamine
• Parkimiskoha ja vastutava kasutaja määramine sõiduautole
Peugeot 3008
• Informatsiooniks ja arutamiseks
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Linnapäevadele sai sõita ka helikopteriga
14. juulil toimusid juba 25.
Mustvee linnapäevad, mis olid
pühendatud Mustveele linnaõiguste andmise 80 aastapäevale.
Mustvee linnapäevad avas
Mustvee vallavanem Jüri Morozov ja oma õnnistuse andis
EELK koguduse õpetaja Eenok
Haamer. Hommik jätkus VI
Peipsi Folgiga, kus üles astusid
kohalike taidlejate kõrval ka ansamblid “Untsakad” ja “Tuustar”.
Varahommikul alanud suvelaat oli erakordselt rahvarikas ja
rekordarv müüjaid rõõmustasid
rikkaliku kaubavalikuga.
Tooksin esile ka kaitseliidu
tehnika demonstratsiooni ja
tuletõrjujate jõuproovi. Head
Peipsimaa uhhaad pakkus Lohusuu Lodjaselts.
Mustvee linnapäevade õhtusel
kontserdil esinesid Anne Veski
, Getter Jaani ning ansambel
Terminaator. Südaööl lendas taevasse võimas ilutulestik ja jätkus
öödisko Avo Aia plaadikeerutuse
saatel.
Tänavuse ürituse eripäraks
olid teekorrastustööd linnas ja
seda linnapäeva jääbki meenutama seik, et Mustvee kesklinnas
olid foorid ja ei olnud asfaltkatet,
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mis traditsiooni kohaselt igal
aastal sulab...sest nii kuum ilm
on. Sel aastal esmakordselt sai
Mustvee linnapäevadele sõita
aga Tallinnast helikopteriga ja
õhtul tagasi. Terve päeva kestnud helikopterisõidud osutusid
erakordselt populaarseks ja
kahjuks kõik soovijad sõita ei

saanudki. Nii et olge järgmisel
aastal eelregistreerimisel kärmemad!
Järvele meelitas lodi “Jõmmu”
oma sõitudega ja sile järvepind
pakkus elamusi...
Mustvee linnapäevi korraldas
kultuurikeskuse väikesearvuline
naiskollektiiv. Tahaksin siinkohal

öelda tuhat tänu vabatahtlikele
abilistele eesotsas Siret Laurikaineniga ja heale koostööpartnerile Mustvee Linnavarale.
LAIdI ZALEKEšINA,
Mustvee kultuurikeskuse
juhataja kt

Kääpa võidutule altar –
kingitus Eesti Vabariigile
Kääpa küla on oma sünnipäevakingitust Eesti Vabariigile
ette valmistanud mitu aastat.
Vana võidutule altari olemasolu
rahvamaja juures mäel tuli välja
kogemata kohalikku ajalugu
uurides. Leidsime, et tegemist
on unustatud aardega, mis tasuks uuesti nähtavale toomist
ning mille lugu rahvale meelde
tuletamist.
Altari korrastamisega alustasime 2016. aasta “Teeme ära” talgute raames, kus võtsime maha
võsa, juurisime kännud ning
ladusime lagunenud altari uuesti
üles. Kui ümbrus oli enam-vähem korda saanud, hakkasime
plaani pidama, kuidas kingitus
Eesti Vabariigile üle anda.
Mitmete arutelude tulemusena
jõudsime järeldusele, et võidutule altari taasavamine saab
toimuma nii, nagu see 1930.
aastatel olla võis. Meil olid olemas kohaliku vanaproua Aime
Kase mälestused, kes lapsena
pidulikust sündmusest osa sai.
Proovisime leida materjale ka
arhiivist, kuid kahjuks on tolleaegset Saare valda puudutav
materjal hävinenud ja seega toetusime üldisele infole võidutule
vastu võtmise korra kohta.
Kirjutasime ka projektid Eesti
Kultuurkapitalile, kust taotlesime raha sündmuse korraldamiseks ning Kodanikuühiskonna
Sihtkapitalile, kust taotlesime
raha infostendi ning metallist
tulealuse rajamiseks. Mõlemast
kohast saime positiivse vastuse.

Käesoleva aasta Võidupühal,
23. juunil, toimus pidulik kingituse üle andmine. Võidutuli
saabus kombekohaselt kolmel
ratsahobusel ning tule võttis vastu vallavanem Jüri Morozov. Teekonda võidualtarini ääristasid
pidulikud spaleerid – ühel pool
rahvariides lapsed ja teisel pool
Voore Tuletõrje Seltsi mehed.
Tulesüütajaks ehk tulevanaks oli
Linda Olmaru. Tule süütamise
hetk oli ilus ja ülev! Presidendi
poolt saadetud võidutuli põles
Tõnu Sepa valmistatud laternas
veel mitu päeva.
Sõnavõttudega esinesid kohaliku ajaloo uurija Viivi Lani,
vallavanem Jüri Morozov ning
pastor Paul Gill. Samuti astusid
üles segakoor “Serviti”, naisansambel “Allikad”, meeleolumuusikat mängis akordionil Heino
Sulger.
Esitlesime ka tunnustusena
Eesti Vabariigi Riigikantseleilt
ja EV100 juhtrühmalt saadud
Kääpa küla nimelist metallplaati.
“EV100 igas külas” hõbedane
tunnusplaat jääb kuupäevaliselt
meenutama meie küla kingitust
Eesti Vabariigile.
Hea kogukonnaliige – igal aastal, 23. juunil, oled oodatud Kääpale, rahvamaja juurde mäele, et
viia endale koju osa võidutulest,
millega süüdata oma jaanituli.
Tuhat tänu kõigile, kes juubelikingituse valmimisel kaasa on
löönud!
Korraldajate nimel
EGLE PLATO

MUSTVEE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOL
pakub 2018/2019 õppeaastal tööd:
• klaveriõpetajale (0,5) Avinurmes
• SOlFeDŽOõpetajale (0,5) Avinurmes
• klaveriõpetalale (0,5) Voorel
• kitarriõpetajale (0,5) Voorel

MuStvee LinnaRaaMatukogu MuinaSjutupaRk Sai
täienduSt...
Linna päevade raames avasime laste mänguväljaku.
See projekt sai teoks tänu riigieelarve täiendamisele vajadusest suurendada regionaalseid invsteeringuid ning
toetada erinevaid kolmanda sektori ja kodanikuühiskonna
projekte.
Laste mänguväljaku meisterdasid valmis oÜ puukujurid.
täname väga vallavanem jüri Morozovit ja erakonda
Sotsiaaldemokraadid tehtud kingituse eest!

Tööleasumise aeg on 01.09.2018.
pakume
• rahulikku ja meeldivat töökeskkonda
• võimalust ennast teostada arenevas koolikeskkonnas
• konkurentsivõimelist palka
• vajadusel transpordikompensatsiooni
Nõuded kandidaatidele:
• erialane haridus (võib olla omandamisel)
13. juulil toimus Mustvee kultuurikeskuses raamatu
“Mustvee linna aja lugu pildis” esitlus. Suurtel värvilistel fotodel on pildid Mustveest enne ja nüüd...
Raamat on eesti ja vene keeles. Raamatut on võimalik
osta Mustvee linnaraamatukogust.
•

MuStvee Linna päevade RaaMeS toiMunud pRoMenaadikontSeRt Sai teokS juba koLMandat koRda
Sel aastal esinesid jassi Zahharov ja Margus kappel.
kontsert oli kõigile kuulajatele tasuta ja projekti rahastas
Leader meede.

•

•

13. июля состоялась в Центре Культуры презентация
книги “Mustvee linna aja lugu pildis” .
Книга на двух языках – на эстонском и на русском.
Книгу можно купить в городской библиотеке.
Anu Ots, LAidi ZALekešinA

Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus muusikahariduse valdkonnas
• valmisolek panustada oma mõtteid kooli arengusse
• huvi ennast erialaliselt arendada
Kandideerimiseks palume saata 12. augustiks e-aadressil
muusika@mustvee.eu
• avaldus
• CV
• haridust tõendava dokumendi koopia
Täiendav info telefonil 5060827, Lauri Väinmaa (Mustvee
Muusika- ja Kunstikooli direktor) või kirjutades e-aadressile
muusika@mustvee.eu

Mustvee valda esindab väärikal festivalil Avinurme puhkpilliorkester
Carl Robert Jakobsoni isa Adam
Jakobsoni algatusel loodi Tormas
Eesti esimene puhkpilliorkester,
mille 170 aastapäeva tänavu
tähistati.
Sajandivahetusel aastal 2000
sai alguse korraldada Torma
puhkpilliorkestrite Festivali ToPoF.
Nüüd 18 aastat hiljem tänavu 25.
augustil toimub sama sündmus
Jõgeva vallas ning loob uue traditsiooni ka Torma piirkonna jaoks.
ToPoF on kultuurisillaks erinevate Eesti piirkondade, samuti
naaberomavalitsuste Jõgeva valla
ja Mustvee valla vahel.

Mustvee vallast musitseerib ToPoF-il Avinurme puhkpilliorkester.
„Arvan, et oleme viiel või kuuel
korral seal esinenud ja esimesed
esinemised olid 15 aasta eest.
Osalemise otsustasime siis, kui
korraldajatel tuli mõte sellel aastal
taaselustada ToPof ja ikka sellepärast, et hoida elus selle piirkonna
puhkpillimuusika traditsioone,”
ütles kapellmeister Verner Mölder.
”Festivalidel esinemine on alati
meeldiv, sest see õhkkond on
teistsugune, kui anda kontserti
kusagil kontsertsaalis. Kindlasti
on välja kujunenud igal orkestril

omad fännid, kes elavad kaasa
puhkpillimuusikale ja selle jätkumisele,” lisas ta.
Verner Mölderi sõnul on korraldajad palunud ette valmistada
paar lugu „Kui aga antakse
rohkem eetriaega, siis oleme
loomulikult valmis üles astume
enamaga. Spetsiaalselt selleks
festivaliks me uusi lugusid õppinud pole, aga igaks hooajaks me
püüame lavale tuua 5-6 uut lugu.”
”Valla rahvale tahan öelda seoses
ToPoff-iga, et tulge ennekõike
kuulama, siis näete ja kogete
oma silmaga meie piirkonna ja

kaugemate orkestrite muusikat
ja nende inimeste panust, kes on
pikki aastaid olnud puhkpillimuusika edasikandjad ja on sütitanud
ka noori selle kauni kunstiga
tegelema,” märkis kapellmeister.
Jõgeva vallavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist ja MTÜ Lõimeplats esindajana TopoF korraldustoimkonna liige Ilona Piirimägi
sõnul osalevad tänavuse festivali
töötubades kolm orkestrit: Väägvere pasunakoor Tartu vallast,
Avinurme puhkpilliorkester ja
Torma puhkpilliorkester.
„Uues Jõgeva vallas alustasime

festivali planeerides koostööd
piirkonnaüleselt. Puhkpillimuusika kontserdiga avatakse ka
hommikul 10 Küüslaugufestival
Kuremaal. Päev jätkub pillirühmade õpitubadega (vaskpillid,
löökpillid ja puhkpillid) Vaiatu
rahvamajas. See on ka peaprooviks Vaiatu pargis kell 18 toimuvale kontserdile,” ütles Piirimägi.
„Kontserdil on avatud ka heategevuslik kohvik Suetuki eestlaste
orkestrile uute pillide ostmiseks.
Festivali alguses on palutud tervituskõnega esinema Kaitseliidu
Jõgeva maleva juht, orkestrite

juhte, ToPoFi algataja Ahto Vili,
EELK Torma Maarja Kiriku õpetaja Mehis Pupart. Kohale püüab
tulla ka Tiit Pruuli, kelle üleskutsel Suetuki orkestri tarbeks raha
kogumegi. Naiskodukaitse Torma
jaoskonna naised abistavad meid
kohvikus vahvlite küpsetamisel,”
ütles naaberomavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist.
ToPoF-ide korraldamisse on
panustanud ka tänasest Mustvee
vallast Kasepäält võrsunud kunagine kergetööstusminister ja
ettevõtja Jüri Kraft.
JAAN LUKAS
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Lohusuu noorte tegus suvi
Koolivaheaeg ei olnud veel
alanud kui noortega aktiivset
puhkust alustasime.
Sai alustatud ilusa algusega:
1. juuni Lastekaitsepäevaga,
kus kooliga koostöös ja noortega
koos sisustasime päeva õues laada, mängude ja grilliga.
5.–6. juuni olime koos metsas,
V–VIII klassi õpilastega, õuesõppe nädalaraames. Noored said
end proovile panna meeskonnatöös, erinevates tegevustes,
et metsas hakkama saada ning
said tiba ka tunda kui oskuslikud
nad tegelikud erinevate töödega
hakkama saamisel on. Kuidas
on magada Kaitseliidu poolt
laenatud köetavates telkides, kui
raske on ilma koostööta kanuuga
sõita, kuidas kirvest käes hoida
ja mida noaga peale hakata. Siin
olid Kaitseliidu mehed meile ikka
väga suureks abiks, transpordiga
kui ka telkide ülespanekuga, kiitma peab muidugi ka õpetajaid,
kes enda tavapärasest klassikeskkonnast väljas tunde andsid
nüüd metsas. Meie turvalisuse
eest hoolitses kohalik abipolitseinik ning kohalikud vabatahtlikud
toetasid meid kanuudega - kaks
võrratut päeva.
21. juunil olid noored agarad
hoolitsema koos Vabaajakeskusega kohaliku jaanitule läbiviimise
eest.
Mängiti mänge ja videodiskoga, sai selline perekondlik väike
üritus.
10.–13. juuli võtsid mõned
meie noored osa üle-eestilisest
4H laagrist, mis sel korral leidis
aset Voorel. Viidi läbi erinevaid
töötubasid, kohtuti vanade sõp-

radega ning kindlasti leiti ka uusi
tuttavaid.
16.–18. juuli oli Lohusuu noorte oma tehtud „Noorte Suvekool”
Vadi külas, mille ettevalmistused
ja organiseerimine olid täielikult
noorte enda õlgadel, said oma
loovust, organiseerimisvõimet
ning koostööd harjutada ja ennast proovile panna.
Siinkohal suured tänud Vadi
küla naistele, Sõdalastekojale,
Pöörastele Seiklustele, noorsoopolitseile, ohvriabi töötajale
ja lapsevanematele, kes oma
isikliku kvaliteetset vabaaega
noortega olemisele pühendasid.
Ja suvi ei ole veel sellega läbi,
tegemisi jagub ka augustisse:
2.–3. augustil ja 10.–11. augustil toimuvad „Peipsi töötoad”.
4. august on Tartu Off Roud
üritus.
9.–11. august Lohusuus „Peipsi
järve saladuslik elu“, kus on ka
mujalt noori.
Ja ehk veel midagi enne kooli,
suvi lõpeb ju alles augusti lõpus .
Siinkohal tahan öelda, et üksi ei
ole võimalik midagi ära teha, kui
ei oleks mu ümber nii palju vahvaid ning tegusaid noori, sellist
noortest hoolivat kogukonda, toetavat omavalitsust ning muidugi
mu pere ja sõbrad, kes igal hetkel
on nõus nõu ja jõuga abiks olema,
vahel hullusena näiva idee juures.
Kaunist suve jätku kõigile ja
suured kummardused kõigile
asjaosalistele, kes ennast ära
tundsid ning keda see puudutas.
uute kohtumisteni.
KAIdI FOROSTOVETS,
Lohusuu Vabaajakeskuse
noortetoa noortejuht

Lõppes projekti “Noored ja ettevõtlus”
esimene aasta
Lõppenud õppeaastal läbisid
Illuka, Mäetaguse, Iisaku, Tudulinna, Lohusuu ja Avinurme
koolide II kooliastme õpilased
ettevõtlusprogrammi, mille raames tutvuti erinevate leiutajate
lugudega, tehti tutvust mesitaru
majandava mesilane Feriga, käidi piirkonnas õppekäikudel, suheldi Kataloonia õpilastega ning
rühmatööna tehti läbi ettevõtte
loomine. Läbi õppetegevuste
omandasid noored teadmisi,
kuidas arendada maapiirkonda
ning märgata valdkondi, mille
puhul saaks ise midagi ette võtta.
Õppeaasta lõpetas ühine laager
Karjamaal.
Projekt „Noored ja ettevõtlus“
ehk „Ettevõtlik FER“ on MTÜ
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja
(PAK) rahvusvaheline koostööprojekt Kataloonia piirkonna
Leader-tegevusgrupiga. Eestist
võtab projektist osa 6 PAKi
piirkonna kooli. Projekti viiakse
ellu Leader-meetmest saadud
toetuse abil ning selle eesmärk
on, et noored õpiksid juba koolis
edaspidiseks eluks vajalikke oskusi – eesmärke seadma ja ellu
viima, oma tugevusi üles leidma
ja neid arendama, tegema koostööd, tundma enda kodukoha
ettevõtlusvõimalusi.
Õppeaasta alguses toimus
projekti raames õpetajate õppereis Katalooniasse, kus tutvuti
ettevõtlusõppe metoodikaga, kohaliku kombestiku ja kultuuriga.
Kataloonia õpetajad ja projektijuht rääkisid enda kogemustest
projekti läbiviimisel, samuti arutati, kuidas saaks teha tihedamat
rahvusvahelist koostööd, ning
pandi paika edasine ajakava.
Kui õpetajatel teadmised
omandatud, võis alata nende
jagamine lastele. Alguses tutvuti
erinevate leiutajate elulugudega
ning nende leiutistega. Seejärel hakati tegema rühmatööd,
tutvuma ärimõistetega, lahendama erinevaid probleeme ning
tegema koostööd ühise eesmärgi
saavutamiseks. Läbivaks tegela-

seks ettevõtlusõppes on mesilane
Fer, kelle taru vaevleb majandusraskustes. Üheskoos püüti Feri
aidata, pakkudes välja lahendusi
taru kasumi suurendamiseks.
Ühiseid kokkusaamisi toimus
õppeaasta jooksul kolm: Avinurmes, Iisakus ja Tudulinnas. Iga
kooli õpilased olid ette valmistanud esitluse enda kodukohast ja
piirkonna ettevõtlusest. Avinurmes ja Iisakus oli õpilastel võimalus tutvuda ka OÜ Maamaitse,
OÜ Treimix Puidu, AS E. Strauss,
Iisaku Kihelkonna Muuseumi,
OÜ Alutaguse Juustu ja Peetri
Pizza tegevusega. Lapsed said
näiteks teada, mis tegevus on
treimine, mis on ettevõtjaks olemise tugevad ja nõrgad pooled.
Arutati ka, kuidas võiks enda
ettevõtet reklaamida. Viimasel
kokkusaamisel Tudulinnas sai
sõna iga kooli meeskond, kes andis ülevaate, mida on kooliaasta
jooksul õpitud, missuguseid
huvitavaid ettevõtteid on välja
mõeldud ning missuguseid ideid
reaalselt ellu viidud. Näiteks
Mäetaguse kooli õpilased valmistasid enda projektimeeskondadega seiklusraja ning pakkusid
klassiõhtul smuutijooke.
Lisaks ühistele õppekäikudele külastasid lapsed ka enda
kodukoha ettevõtteid, panka
ning tutvusid videokohtumistes

Kataloonia kooliõpilastega. Iisaku õpilased nentisid õppeaasta
lõpus: “Teemad olid huvitavamad kui tavatundides ning see
oli meeldiv vaheldus õppetööle.
Projekti raames saime endale
suhtlemiseks katalaanidest õpilased. Rõõmustasime selle üle
väga ning tegime rõõmuga end
tutvustavaid videoid.”
Õppeaasta lõpetas 60 õpilase
ühine suvelaager Peipsi ääres
Karjamaal, kus viie päeva jooksul
tutvuti üksteisega, mängiti erinevaid sportmänge, meisterdati,
õpiti trikke Vello Vaheri tsirkusekoolis, prooviti mõlasurfamist.
Mänguliste ja tegevusterohkete

laagripäevade jooksul loodi
palju uusi sõprussuhteid ning
omandati uusi oskusi. Avinume
kooli õpilane Kristel Tooming
arvas, et kõige lahedam tegevus
laagris oli mõlasurf, kuid üldse
ei meeldinud hommikujooks ja
see, et vara pidi ärkama.
Projekt jätkub järgmisel õppeaastal, kui programmi läbib
järjekordne klass. Tänusõnad nii
lastele, lastevanematele, õpetajatele, ettevõtjatele kui ka koolijuhtidele, kelle kaasabil projekt
teoks saab. Projekti tegevusi saab
jälgida kodulehel fer.pakmty.ee.
Projektijuht JANNE JuuSE

Noorte ennetuslaager „Sõna ja teoga“
Andekas kitarrist

(vt. asukohta Google Maps'st või otsi MG-kohvikut)

PILET VAID 3 EUROT
Lisainfo: +372 524 4478

11.–13. juulini toimus Jõgeva
vallas, Änkkküla külas, udu talus
järjekordne noorte ennetuslaager „Sõna ja Teoga 2018“.
Laagri päevakava oli sisustatud erinevate töötubadega, kus
noored omandasid teadmisi ja
said enda oskusi proovida läbi
põnevate tegevuste. Esimesel
päeval andis veebikonstaabel
Maarja Punak ülevaate netis varitsevatest ohtudest, millele järgnes kogemusnõustaja Immanuel
Volkonski hoiatav loeng: „Kuidas
meelemürkide tarvitamine võib
rikkuda noore inimese elu.“ Kõik
noored said harjutada võitluskunsti Taekwondo Martin Poobus ja Burak Öglü eestvedamisel

ning proovida kätt vibulaskmises
Steven Kaio ja Mikk Tehvan juhendamisel. Õhtul oli võimalus
ennast Ülle Ottokar´i suunamisel
loominguliselt väljendada läbi
kunsti, mille tulemust saab näha
Jõgeva politseimaja esimese korruse fuajees.
Teisel päeval jagasid teadmisi
Elektrilevi meeskond ja demineerija, kuidas ohuolukorras käituda. Lisaks toimus Kebeli talu
eestvedamisel Palamuse alevikus
„Aarete jaht“ orienteerumine
kaardi abil. uudsust ja põnevust
lisas mängule, et oluline oli
meeskonna omavaheline toimimine ja teiste meeskondadega
suhtlemine raadiosaatjatega.

Päeva lõpuks said kõik teada,
miks on tähtis suuhügieen, milliseid toiduaineid vältida, et ilus
naeratus püsiks kogu eluks ja kui
tihti tuleb külastada hambaarsti.
Hambaarst Aleksandr Tsurkan
saavutas noortega hea kontakti
tehes praktilisi ülesandeid, mille
tagajärjel said noored teada, et
tervete hammastega naeratus
on nende visiitkaart elus. Laagri
lõpupäeval tulid kohale Lohusuu Vabatahtlik Merepääste
meeskond, kes jagasid teadmisis
esmaabist ja ohutusest veekogul.
Kamari Haridusseltsi liikmete
abil tuli noortel läbida takistusrada.
Laagri eduka läbimise eest

oleme tänulikud toetajatele, kes
olid lahkesti nõus meid aitama.
Täname: Mustevee Vallavalitsus, Põltsamaa Vallavalitsus,
Jõgeva Vallavalitsus, Politsei- ja
Piirvalveamet, Kamari Haridusselts, Päästeamet, Jõgeva Malev,
Eesti Vabatahtlike Mere- ja Järvepääste, Eesti Hambaarstide Liit,
Elektrilevi OÜ, Sadala Agro OÜ,
AS Salvest, Jõgeva Toidupank,
Adavere Meat OÜ, Orkla Eesti
AS, Perevara AS, Tartu Mill AS,
Grüne Fee Eesti AS, Tori talu.
Eraisikutest toetajad: urmas
Kaio, Taavi Kookmaa ja Aivar
Anijago
Suur tänu udu talu pererahvale ja toredale peretütrele Kertule.

Mustvee valla „Kaunis kodu 2018”

Ege Metsandi ja Juri Serovi kaunis kodu Kasepää külas.
President Lennart Meri poolt
1997. aastal taasalgatatud üldrahvalik liikumine „Kodu kauniks“
kestis koostöös maavalitsustega
20 aastat. Kodukaunistamise
ühendus on selle ajaga üles ehitanud hästi toimiva organisatsiooni
koostöös tänaseks haldusreformi
käigus tegevuse lõpetanud maavalitsustega. Kauni kodu konkursid on toimunud külade, kohalike
omavalitsuste ja maakondade
tasandil, millest maakonnad on
esitanud üleriigilisele komisjonile
hindamiseks parimad. Kodukaunistamise ühendus on arenda-

Perekond Korol
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nud Eesti lipukultuuri ja selle
tulemusel on igal aastal saanud
riigihaldusministri tänukirja ja
mastivimpli 500 kaunist Eesti
kodu. Tänavu valiti meie maakonnas kauneid kodusid kolmes
vallas – Jõgeva, Põltsamaa ja
Mustvee.
Mustvee valla kultuurikomisjoni ettepanekul kinnitati meie
valla „Kauni kodu” komisjon koosseisus: Sirle Tomson, Ene Uuna,
Ülle Rosin, Valentin Kekišev ja
Evi habakukk. Komisjoni liikmed
valisid endi hulgast esimeheks
Sirle Tomsoni.

Juunikuu alguses asus komisjon
koos kultuurikomisjoniga mööda
valda ringsõidule. Kauneid ja
korras koduaedu on meil palju ja
õiget otsust teha oli raske. Valik
sai ometi tehtud ja selle aasta
valla kaunimad kodud on:
Mustvee valla tänukiri:
Perekond Nigul
Avinurme alevik
Maire Vaher Ulvi küla
Perekond Viitman
Tammispää küla
Perekond Järv Vilusi küla
Eleonora Salus ja
Vello Vestmann
Vannassaare küla
Perekond Vask
Mustvee linn
Ljubov Sumina ja
Igor Kolodzinski
Mustvee linn
heakorrastatud tänav –
Pihla tee Tammispää
Riigihaldusministri tänukiri ja mastivimpel:
Perekond Korol
Avinurme alevik
Perekond Aun
Separa küla
Perekond Palm
Kasepää küla
Perekond Soo
Voore küla

Perekond Koromnov
Mustvee linn
Mastivimplid ja tänukirjad anti
peredele pidulikult üle Võidupüha
ja Maakaitsepäeva tähistamise
üritusel 23. juunil Põltsamaal.
Mastivimpli ja tänukirjaga tunnustamise tingimused muutunud
ei ole ning mastivimplite ja tänukirja saajaks võib esitada uuesti
ka neid objekte, millised on olnud
heakorrastatud pika aja jooksul
ning on tänukirja ja mastivimpli
saanud üle viie aasta tagasi.
Kodukaunistamise ühenduse
maakondlik komisjon valis esitatud objektide hulgast meie valla
kaunimaks:
Vabariigi Presidendi „Eesti kaunis kodu” 2018
Ege Metsandi ja Juri Serov
Sõpruse 116 Kasepää küla
Komisjonil on väljatöötamisel
ka vallasisene kauni kodu tunnustamise statuut. Oma edasisest
tegevusest anname teada valla
lehe veergudel.
Kaunist suve jätku ja usinat
kodukaunistamist!
LAIDI ZALEKEšINA,
Mustvee vallavolikogu
kultuurikomisjoni esimees

Andmekaitsest üldiselt
Kiire tehnoloogiline areng ja
üleilmastumine on tekitanud isikuandmete kaitsel uusi väljakutseid,
sest füüsilised isikud avaldavad
isikuandmeid üha avalikumalt ja
ülemaailmsemalt. Omaks tuleb
võtta asjaolu, et internet, tehnoloogia võimalused ning erinevad
nutiseadmed on meie igapäeva
elu lahutamatu osa ning tehnoloogia kasutamine eraelus ja
ettevõtluses avab meid sisuliselt
piiriüleselt maailmale. Uudistest
osa saamine, kaubandus, suhtlemine, pangatehingud toimuvad
elektrooniliselt tuhandete inimeste
poolt. Isikuandmed on muutunud
tehnoloogia kasutamisel omaette
väärtuseks, kaubaks või tooteks.
Koos kaasaegse tehnoloogia kasutamisega on muutunud oluliseks
kasutajate isikuandmete töötlemisel privaatsuse kaitse, turvalisus ja
valmisolek küber rünneteks – uus
tehnoloogiline reaalsus eraelus ja
ettevõtluses.
Mis on isikuanded ja andmete töötlemine?
Isikuandmed on andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku
kohta sõltumata sellest, millisel
kujul või millises vormis need
andmed on. Nendeks andmeteks
on nimi, isikukood, asukohateave,
võrguidentifikaator (IP aadress),
samuti füüsilise isiku ühe või
mitme füüsilised, füsioloogilised,
geneetilised, vaimsed, majanduslikud, kultuurilised või sotsiaalsed
tunnused. Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud
või automatiseerimata toiming või
toimingute kogum nagu kogumine,
dokumenteerimine, korrastamine,
struktureerimine, säilitamine,
kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise
või muul moel kättesaadavaks
tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine,
kustutamine või hävitamine.
Mis alusel isikuandmeid
töödeldakse? Isikuandmete
töötlemise aluseks on kas seadus
või isiku selge taasesitataval viisil
antud nõusolek. Näiteks tööandjana töötleb töötaja isikuandmeid
sõltumata töötaja nõusolekust
niivõrd, kuivõrd see on vajalik töölepingu täitmiseks (seaduslik alus).
Töölepingu osaks on seejuures
ka töölepingu lisad, samuti töölepingus viidatud tööandja poolt
kehtestatud töökorralduse reeglid,
millele on viidatud töölepingus ja
mis on kätte saadavad. Samas peab
tööandja laste andmete töötlemiseks, foto või visuaalse kujutise
kasutamiseks, töötaja e-posti, töötelefoni ja interneti kasutuse kontrollimiseks, kommertseesmärkidel
info edastamiseks saama töötaja
nõusoleku. Enda poolt avaldatud
andmed näiteks isiklikul veebilehel, sotsiaalmeedias on küll kaitstud seaduse alusel (võib esitada
vastuväite töötlemisele nõusoleku
puudumisest), kuid siiski peab

arvestama, et need on Teie enda
poolt avalikuks tehtud, seega avalikult ülemaailmselt kätte saadavad.
Mis õigused on isikul andmete subjektina?
Nii kehtiva isikuandmete kaitse
üldmääruse (GDPR) kui isikuandmete kaitse seaduse (IKS) kohaselt
on õigus tutvuda oma isikuandmetega, taotleda nende parandamist
või kustutamist, samuti piirata
oma isikuandmete töötlemist ja
kasutada andmete ülekandmise
õigust. Õigus on esitada vastuväide
oma isikuandmete töötlemisele,
mis toimub turunduslikel eesmärkidel. Kui nõusolek on varasemalt
antud siis andmeid töödeldakse
kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
Andmete kustutamisel või ülekandmisel tuleb arvestada, et
isikuandmeid säilitatakse vastavalt
seaduse nõuetele andme töötleja
juures. Andmete töötleja edastab
töötaja taotlusel andmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see
on tehniliselt teostatav.
Kes on andmete töötlejad?
Mustvee vallas on suurimad isikuandmete töötlejad riiklikud asutused, haiglad, meditsiiniteenuste
pakkujad, Mustvee vallvalitsus
ja tööandjad. Andmete töötlejad
peavad juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotsimineku,
muutmise, loata juurdepääsu
või loata avalikustamise ennetamiseks rakendama tavapäraselt
kasutatavaid ja vastavaid füüsilise,
organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Võimalikest
ohtudest tuleb aga teavitada sisuliselt koheselt.
Kuhu kaevata?
Andmete subjektina on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete
töötlemisele, mis toimub vastutava
töötleja õigustatud huvi alusel,
kui ka töötlemisele, mis toimub
turunduslikel eesmärkidel. Vastav
kaebus on õigus esitada oma isikuandmete töötlemisele pädevale
järelevalveasutusele ehk Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.
Enda tegevused
Puudub vajadus anda isikuandmeid igale küsijale. Oluline on
vaadata saadetud e-kirju, taeteid
ja pakkumisi ning kui tegemist on
Teile täiesti tundmatute saadetistega siis lihtsalt kustutada. Puudub
vajadus vastata kõnedele, millel
on Teie jaoks tundmatu riigisuund
(kood) ja ühtegi tuttavat ei ole
selle koodiga riiki reisima läinud.
Samuti tuleb tähelepanu pöörata
oma nutiseadmete turvalisusele,
st kasutada koode, tuvastusvahendeid (sõrmejälg, näotuvastus)
ja viiruse-ja pahavara tõrjeprogramme. Oluline on olla kursis
kaasaegsete infoturbe teadete ja
meetoditega.
Artikli allikaks on isikuandmete
kaitse üldmäärus (GDPR) ja isikuandmete kaitse seadus (IKS).
URMAS TROSS,
Mutvee volikogu liige,
jurist

Kogugem loodusrekordeid!
Perekond Aun

Perekond Soo

Perekond Palm

Perekond Koromnov

2013 aasta Postimehe Arteri
jõulunumbris esitlesin oma 25
loodusrekordit. Seal siis igasugust põnevat: küll 134 aastane
ebapärlikarp, küll 35 aastat puus
püsinud hiireviu pesa, küll maailma ilusaim metsisemäng Majakivil,
7 kilomeetrine käik kivilt-kivile
Juminda poolsaare läänerannas
ehk Eesti pikim kividega rannalõik,
Eesti pikim, 14 kilomeetrit pikk
Neeruti-Porkuni oosistik või muud
väga erilist ehk kus midagi-kedagi
rekordihõngulist kirjas. Nüüd olen
tulnud mõttele, hakata sarnaseid
loodusest leitud rekordeid koguma
üle Eesti, mille lõpptulemuseks
võiks olla teos „Meie Loodusrekordid”. Seega, kel on põnevaid
loodusest leitud rekordeid, võiks
need üles tähendada ja ära vormis-

tada. Ühe rekordi täpne kirjeldus
võiks olla 10 kuni 20 lauset pikk
ja nii hea jutujooksuga, et võib
otse raamatusse minna. Rekordi
nimi peab kajastuma saadetava
faili nimes, näiteks Majakivi_metsisemäng. Soovituslik on foto, kus
rekordi nimi peab kajastuma faili
nimes, näiteks Letipea_Ehalkivi.
Ja kohustuslik on kaastöö autori
nimi, kes läheb raamatusse kui
kaasautor.
Saadetavad loodusrekordid
palun vormistada Wordis, doc või
docx failiformaadis ja saata need
allakirjutanule aadressil: marek.
vahula@online.ee Kõik rekordid,
mis on ka tegelikult rekordid,
pääsevad raamatusse! NB! Telefoni
teel rekordeid vastu ei võeta!
MAREK VAhULA
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Esimesed suvekuud Kalevipoja kojas
Suvisel pööripäeval ehk 21.
juunil toimus rahvamajas Rahvakoosolek. Arutasime koos
vallavanema ja arendusnõunikuga vallauudiseid ja tegime
kokkuvõtte ka SA Kalevipoja
koja tegemistest ja plaanidest.
23. juunil taasavasime ajaloolise tulealtari ja pidasime
maha vahva jaanipeo. Avatud
oli grillikohvik, tantsuks mängis
‘Tuustar’ ja vahepeal tegid Andri
ja Evelin mänge nii suurtele kui
väikestele.
1. juulil tegime kojas lahtiste
uste päeva. Kõik meie teenused
oli sel päeval poole hinnaga
ja uudistajaid käis vaatamata
vihmasele, tuulisele ja külmale
ilmale ligi 60. Valikus oli discgolf, kõrg- ja madal seiklusrada,
Kuninga valimine, Siilikese
meeskonnamäng, koduloo ekspositsioon, eepose koolitus,
Vahur Sepa looduskoolitus ja

kanuumatk. Kõik külastajad
said osaleda auhindade loosimises ja õnnelikud võitjad
selgitasime välja päeva lõpus.
Suured tänud Kebeli talule,
kes pakub nii lahedaid pakette,
meie tublile kohvikutiimile,
fotograaf Silvile, seiklusraja
instruktoritele ja discgolfi tublile õpetajale Maikole!
Seikluspark on meil endiselt
nädalavahetustel lahti L-P kell
12-18 ja seda vähemalt kuni
augusti lõpuni. Muul ajal tuleks
aeg ette broneerida.
22. juulil oli Kalevipoja Kojas väga tihe tööpäev. Nimelt
osales Kääpa OTT üle-Eestilisel
Avatud Talude päeval ja meil
oli päev sisustatud 10-17. Meie
juurest käis läbi üle 700 inimese ja melu oli meeletu. Lisaks
sellele, et OTT-i tootjaid oli
kohal ligi 15 ja neilt sai kõiksugu toidukraami osta, oli kõigil

võimalus veel osaleda ka Ivan
Tšai õpitoas ja lambavillast
lõnga tegemise töötoas. Lisaks
oli võimalus süüa-juua OTT-i
kohvikus, sõita hobuvankriga
ja seigelda seikluspargis. Kella
14-st alustas meie rõõmustamist Nedsaja Küla Bänd, kes
lõbustas ja tantsitas kõiki peo
lõpuni. Ilm oli super ja kõik
laabus ladusalt.
Augustis on tulemas veel
kolm suuremat sündmust. Kaks
neist toimuvad ühel päeval ehk
siis 11.augustil. Kella 10-st
avavad ennast Kääpa kohvikutepäeva raames esimesed
kohvikud ja viimased neist
panevad uksed kinni hilistel
õhtutundidel. Sel aastal osaleb
Koseveskis lausa kolm kohvikut, ülejäänud jäävad kõik Kääpa keskuse ümbrusesse. Uued
üllatajad on Aare perekohvik ja
Koseveski puhkekeskus. Maali-

lise loodusega paik mõlemaid
ühendamas ja kindlasti on ka
pakutav maitseelamust pakkuv.
Samal päeval toimub ka Kääpa laulupäev. Jällegi üks vana
traditsioon, mis on tänu Eglele
aastal 2015 taaselustatud.
1935. aastal toimus laulupäev
esimest korda ja sel aastal
plaanime teha seda täpselt samas kohas kus toimus esimene
laulupäev.
Tulemas on kuus Jõgevamaa kollektiivi lähemalt ja
kaugemalt. On nii tantsijaid,
lauljaid kui ka pillimängijaid.
Laulupäeva rongkäik algab kell
15 lasteaia juurest ja suundub
puhkpilli saatel rahvamaja
juurde. Laulupäeva peaesinejaks on meile juba tuttav rahvamuusikaansambel ‘Tuustar’, kes
on saanud meie vallas paljude
lemmikuks ja kellel tuleb väga
hästi välja laulmine, pillimäng

Teade detailplaneeringute menetluste kohta

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
se aduse § 35 lõike 6 alusel Mustvee Vallavalitsus annab

teada, et Mustvee Vallavolikogu 27.06.2018 otsusega nr 44
jättis algatamata Mustvee vallas Tammispää külas Uueotsara
(katastritunnus 42002:002:0118, sihtotstarve maatulundusmaa,
pindala 0,45 ha) ja Parikaennu (katastritunnus 42002:002:0065,
sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 0,44 ha) maaüksuste ning
lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on puhkeala rajamiseks
lahenduse koostamine, sh ehitusõiguse määramine hooajaliste
majutushoonete rajamiseks.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on Ivar Kiin (ivar@fiskostar.ee),
Koostamise korraldaja on Mustvee Vallavalitsus (Pille Lapin, pille.
lapin@mustvee.ee, 506 8432),
Koostaja OÜ Hendrikson & Ko (Jaana Veskimeister, jaana@
hendrikson.ee),
Kehtestaja on Mustvee Vallavolikogu (info@mustvee.ee, 7726161).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise jäeti algatamata kuna
detailplaneeringu elluviimisel ei ole oodata olulist keskkonnamõju
ning ning keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik
planeerimisseaduse § 126 lg 1 p 12 kohaselt planeerimismenetluse
käigus.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise
otsusega on võimalik tutvuda Mustvee Vallavalitsuses (Tartu 28,
Mustvee) E-R 9-16.00 või Mustvee valla dokumendiregistris.

Kohtumiseni Kääpal!

Kandidaadi tööülesanneteks on igapäevane Mustvee
Spordihoone juhtimine, teiste Mustvee valla spordihoonete
ja -rajatiste haldamise korraldamine, Mustvee valla sporditöö
korraldamine ning koordineerimine, spordivaldkonna projektide
planeerimine ja elluviimine ning maakonna spordiühendustega
suhtlemine, koostöö maakonna teiste sporditööga tegelevate
asutustega ning spordiinfo vahetamine.
Kandideerijatele esitatavad nõuded:
kõrgharidus, teadmised digitaalsest asjaajamisest ja
infotehnoloogia kasutamise oskus, juhtimiskompetentsus ning
-kogemus.
Kasuks tuleb: eelnev projektide koostamise ja projektijuhtimise
kogemus, töökogemused sporditegevuse korraldamisel või
treeneri töökogemus.
Konkursil osalemiseks esitada: motiveeritud avaldus koos
palgasooviga, elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide
koopiad, tegevuskava Mustvee Spordihoone juhina (kuni kaks
A4) ja kandidaadi soovil muud dokumendid.

Nimetuse järel sulgudes korralduse kuupäev ja number.

Mustvee vallas Tammispää külas Uueotsara
ja Parikaennu maaüksuste ning lähiala
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise teade

kuus kõiki endale külla kutsub.
Juulis vaatasime koguperefilmi
‘Appi, ma kahandasin oma vanemad’ ja 17.augustil ootame
kõiki kell 18.30 vaatama komöödiat ‘Kangelase naasmine’.

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
MustVee spordihoone juhataja
ametikohta täitmiseks

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1
lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute
menetlus lõpetada kolme aasta jooksul planeerimisseaduse
jõustumisest. Menetluse lõpetamine tähendab, et kohaliku
omavalitsuse üksusel tuleb võtta vastu otsus, kas detailplaneering
kehtestada või mitte.
Detailplaneeringud on algatatud aastatel 2004-2009.
Detailplaneeringute menetlused on seisnud pikalt, muutunud on
mitmed õigusaktid, planeeringuid ei ole koostatud ning esitatud
valla- ja linnavalitsusele menetlemiseks. Tulenevalt eeltoodust
lõpetas vallavalitsus pooleli olevad menetlused.

2018. a detailplaneeringute koostamise lõpetamised:
1. Mustvee linnas Benito Agirre tn 2a kinnistu detailplaneering
(28.06.2018 nr 2-3/274)
2. Raja külas Anja kinnistu detailplaneering (28.06.2018 nr
2-3/275)
3. Kasepää külas Mardira kinnistu detailplaneering (28.06.2018
nr 2-3/276)
4. Tiheda külas Tihhotka kinnistu detailplaneering (28.06.2018
nr 2-3/277)
5. Mustvee linnas Jõe tn 3 kinnistu detailplaneering (28.06.2018
nr 2-3/278)
6. Mustvee linnas Kaluri tn 10a kinnistu detailplaneering
(28.06.2018 nr 2-3/279)
7. Mustvee linnas Narva tn 7 kinnistu detailplaneering (28.06.2018
nr 2-3/280)
8. Mustvee linnas Rohu tn 3 kinnistu detailplaneering (28.06.2018
nr 2-3/281)
9. Tiheda külas Murunurme kinnistu detailplaneering (05.07.2018
nr 2-3/298)
10. Kükita külas Uuerohu kinnistu detailplaneering (05.07.2018
nr 2-3/299)
11. Tiheda külas Vainuvälja ja Ülenurga kinnistute detailplaneering
(05.07.2018 nr 2-3/300)

ja tantsude õpetamine. Kui
ise ei julge tantsu kaasa lüüa,
siis jala saate rütmis tatsuma
kindlasti.
Ja 20. augustil on kõiki ees
ootamas üks tore üllatus, aga
sellest kirjutab juba Egle ise.
Muidugi jätkab Kalevipoja
Kojas ka kinoklubi, mis korra

tööle asumise aeg: september 2018
Kandideerimise dokumendid palume esitada hiljemalt
21. augustiks 2018 Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu 28,
Mustvee 49603 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile
cv@mustvee.ee. märgusõnaga „Spordihoone juhataja konkurss“
täiendav info telefonil 505 6797, raivo Vadi
(Mustvee valla haridus- ja noorsootöö nõunik).

Mustvee linna vee- ja kanalisatsiooniprojektist
Veemajandusprojekti raames
renoveeriti ja laiendati Mustvee
linna vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Sihtfinantseerimise leping
sõlmiti juulis 2017, ning tööd
lõpetati juuni alguses 2018.
Tööandjaks oli Mustvee linna
vee-ettevõtja Mustvee Linnavara
OÜ.
Töövõtjaks oli Wesico Project
OÜ, kes teostas kõik vajalikud
uuringud, rekonstrueeris vana
ja ehitas välja uue vee- ja kanalisatsioonisüsteemi vastavalt

etteantud projektile, tagas vee- ja
kanalisatsioonisüsteemi toimimise heal tasemel, koostas teostusdokumentatsiooni, viis läbi
vajaliku vee-ettevõtte töötajate
koolituse.
Tööde käigus rekonstrueeriti 3,5 km veetorustikku koos
80 liitumispunktiga, rajati uut
veetorustikku 0,35 km koos 37
liitumispunktiga, rekonstrueeriti
3,4 km kanalisatsioonitorustikku,
rajati 0,07 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 1,4 km

survetorustikku koos 117 liitumispunktiga, rekonstrueeriti üks
kanalisatsioonipumpla ja rajati
üks uus kanalisatsioonipumpla,
taastati teekatted ja haljastus ning
heakorrastatakse ehitusplatsid.
Töid rahastati Sihtasutuse
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Keskkonnaprogrammi toetusest
ja omaosalusena Mustvee linna/
valla eelarvest.
Tööde maksumuseks koos käibemaksuga oli 967 109,67 eurot,
sellest SA KIK toetus 650 704,06

eurot, Mustvee linna/valla osalus,
mis oli tehtud läbi Mustvee Linnavara OÜ osakapitali suurendamise, oli 151 118 eurot. Ülejäänud
omafinantseeringu osa summas
2 202,68 eurot tasuti Mustvee
Linnavara OÜ poolt. Projekti maksumuse käibemaks tasuti Mustvee
Linnavara OÜ poolt kogusummas
161 184,93 eurot.
Omanikujärelevalvet teostas
Keskkonnaprojekt OÜ.
Mustvee Linnavara OÜ

О проекте водоснабжения и канализации города Муствеэ
В рамках проекта водного хозяйства была реновирована система водоснабжения и канализации
города Муствеэ. Договор о целевом финансировании был подписан в июне 2017 года, работы
завершились в начале июня 2018 г.
Работодателем выступал предприниматель водного хозяйства
города Муствеэ Mustvee Linnavara
OÜ.
Подрядчиком было Wesico
Project OÜ, которое провело все
необходимые исследования, по
заданному проекту реконструировало старую и построило новую
систему водоснабжения и канали-

зации, обеспечило функционирование системы водоснабжения и
канализации на хорошем уровне,
составило исполнительную документацию и провело необходимое
обучение работников водного
предприятия.
В ходе работ были реконструированы 3,5 километра водяного
трубопровода с 80 точками подключения, сооружено 0,35 км новой водяной трассы с 37 точками
подключения, реконструировано
3,4 километра канализационного
водопровода, сооружено 0,07 км
самотёчного канализационного
трубопровода, а также 1,4 км на-

порного трубопровода с 117 точками подключения, реконструирована одна и сооружена еще одна
новая канализационная насосная,
восстановлено дорожное покрытие и озеленение, а также будут
благоустроены стройплощадки.
Работы финансировались из
средств поддержки экологической программы ЦУ Фонда
экологических исследований
(Keskkonnainvesteeringute Keskuse
Keskkonnaprogramm, SA KIK), в
качестве собственного долевого
участия – из бюджета города/
волости Муствеэ.
Стоимость работ с налогом

с оборота составила 967 109,67
евро, поддержка SA KIK – 650
704,06 евро, долевое участие
города/волости Муствеэ, реализованное через увеличение паевого капитала Mustvee Linnavara
OÜ – 151 118 евро. Остальная
сумма долевого участия в размере 2 202,68 евро была выплачена
Mustvee Linnavara OÜ. Налог с
оборота проекта в размере 161
184,93 евро выплатило Mustvee
Linnavara OÜ.
Надзор собственника производило Keskkonnaprojekt OÜ.
Mustvee Linnavara OÜ
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ÜRITUSED
9. august – 13. september
Mustvee linn
7.–12. august

Kääpa

Rahvusvaheline Vaimuliku
Muusika Festival kirikutes

11. august
kell 10.00–22.00
11. august kell 15.00
20. august kell 7.30
17. august kell 18.30

Kääpa kohvikutepäev
Kääpa Laulupäev
Taasisesisvuspäeva pidulik hommik
komöödiaﬁlm „ Kangelase naasmine“

18. august kell 14.00

Rukkimaarjapäev pargis

11. august kell 10.00

Kalevipoja Kala- ja Veefestival

11. august kell 18.00

Lauri Väinmaa klaverikursuse
lõppkontsert

Voore

Kasepää

Avinurme
Ulvi

25. august kell 18.00

Suvelõpupidu külaplatsil

25. – 26. august

Peipsi Toidu tänav 175 km

TEADE KOERA- JA KASSIOMANIKELE
Riiklik koerte ja kasside marutaudivastane
vaktsineerimine külades
Palume kõikidel, kes soovivad, et nende kassid ja koerad
vaktsineeritakse marutaudi vastu, teatada sellest hiljemalt
16. augustil teenuskeskuse sekretär-registripidajatele.
Vaktsineerimine toimub augusti teises pooles looma asukohas
loomaomaniku kodus, volitatud vetarst Katrin Kaalep tuleb
kohapeale.
Avinurme teenuskeskus 339 7431, 529 8874
Kasepää teenuskeskus 5333 3122, 772 7492
Lohusuu teenuskeskus 5682 7766, 332 3660
Saare teenuskeskus
776 2031, 776 2033, 5550 8873

Сообщение собственникам
собак и кошек
Государственная программа по вакцинации в деревнях
собак и кошек от бешенства.

Просим всех, кто желает вакцинации своих собак и кошек от
бешенства, сообщить об этом секретарям-держателям регистра
центра услуг не позднее 16 августа.
Вакцинация будет проходить во второй половине августа, в месте
нахождения животного, у собственника животного дома, уполномоченным врачом-ветеринаром Катрин Каалеп.
Центр услуг Авинурме: 339 7431, 529 8874
Центр услуг Касепяэ: 5333 3122, 772 7492
Центр услуг Лохусуу: 5682 7766, 332 3660
Центр услуг Сааре: 776 2031, 776 2033, 5550 8873

8

Nr 6 (6) August 2018

Mustvee Valla TEATAJA

TAASISESEISVUSPÄEVA
PIDULIKULE
HOMMIKULE

20. augustil 2018
kell 7.30
Halliku
Maanaiste
Selts

Osale maailmakoristuspäeval!
Info: http://www.maailmakoristus.ee/
maailmakoristuspaev/

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

Veera Raamatupidamisteenused OÜ
Veera RP OÜ Aia 26 Mustvee Suur 14 Jõgeva
+372 53437420, 7762629, www.veerarp.ee,
veera.raamatupidamine@gmail.com

MÄLESTAME JUUNIS JA JUULIS
LAHKUNUD VALLA ELANIKKE
AINO KAITSA
HELMUT-VALDEKO
KALAMEES
JAAN VÄLJA
HILJA TARTLAN
VAIKE-MELANIE KULL
VELLO KIVI
HARRI RAUDTITS
KIIK SILVI
ERICH KIVIMÄGI
ALIAKSANDRA
VAKHEMETS
ROMAN GUŽ
ALEKSANDER TSVETAEV
VELJO LUMING

17.02.1929 – 09.06.2018
28.12.1928 – 10.06.2018
02.06.1941 – 10.06.2018
28.09.1922 – 11.06.2018
30.04.1928 – 13.06.2018
11.02.1929 – 14.06.2018
20.07.1941 – 19.06.2018
08.07.1938 – 28.06.2018
28.12.1931 – 07.07.2018
04.09.1936 – 10.07.2018
01.12.1936 – 14.07.2018
24.10.1955 – 18.07.2018
09.09.1939 – 23.07.2018

