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Volikogu teemadel
Vaatamata kaunile ja kuumale
suvele jätkus ja jätkub volikogus
teemasid, mis nõuavad volikogu
otsuseid või seisukoha võtmisi.
Kuigi volikogu istungi protokollid
on avalikult kättesaadavad ja ka järel
kuulatavad/vaadatavad, selgitan
natuke mõningaid volikogu juuni ja
augusti istungitel päevakorral olnud
teemasid. Mõnel teemal peatudes
püüan natuke lahti kirjutada.
Juunikuu volikogus olid domineerivateks teemadeks viis ühinenud
piirkonna 2017. aasta majandusaasta aruannete kinnitamised.
Kuigi istungi algul hääletati istungi päevakorrast välja ühinemislepingu muutmise punkt, jätkus
teemasid küllaga. Ühinemislepingu
punkti päevakorrast välja jätmise
järel protesti või solvumise märgiks
lahkus kaks volikogu liiget istungilt. Nimelt puudus antud päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.
Siinkohal pean vajalikuks antud
situatsiooni selgitamist. Haldusreformi protsessi käigus rääkisime läbi
ühinemistingimused viie ühineva
piirkonnaga, valmistasime ette ja
sõlmisime ühinemislepingu. Lepingu lahutamatuks osaks oli lepingu
lisa, kuhu ühinevad piirkonnad
planeerisid vastavalt oma tulubaasile ja eelarvestrateegiale piirkonna
investeeringud järgnevaks neljaks
aastaks. Nimetatud lepingut (koos
lisaga) saab muuta ainult volikogu
2/3 poolthäälte enamusega. Volikogu istungi iga päevakorrapunkti
kohta koostavad teema algatajad
otsuse eelnõu. Otsuse eelnõud on
õigus algatada lisaks vallavalitsusele, komisjonidele ka igal volikogu
liikmel. Volikogu istungi planeerimisel lisasin selle päevakorrapunkti
päevakorda. Kahjuks selle kohta
eelnõud ei koostatud.
Arusaamatuks jääb, miks 2017.
aastal tollane Lohusuu vald kergliiklustee lõpptaotlust ei esitanud.
EAS-ilt tuli info Lohusuu valda 2017.
aasta märtsis, kus anti Lohusuu
vallale rahastamise otsusest teada.
Samuti ei saa aru miks ühinemisprotsessi käigus, mil koostasime ka
piirkondade investeeringute plaani,
jäeti Lohusuus objekt välja.
Volikogu on delegeerinud kiiret otsustamist vajavaid pädevusi
vallavalitsusele. Seda eelkõige sellepärast, et volikogu koguneb tavapäraselt kord kuus, samas tekib elanikel kiiresti lahendamist vajavaid
probleeme. Seekord delegeerisime
noorsootöö seaduses omavalitsusele
pandud ülesanded. Otsustasime
algatamata jätta keskkonnamõju
strateegilise hindamise, sest eelhinnangu kohaselt oht keskkonnale
puudub, kui detailplaneeringu elluviimisel peetakse kinni normidest
ja täidetakse kehtivaid seadusi. Volikogu ei pidanud mõistlikuks nõuda
hindamist, mis venitaks ettevõttel
tegevuse alustamist. Ettevõtlusest
oleneb ju valla tugevus. Leian, et
omavalitsus saab ettevõtluse arengule kaasa aidata, ettevõtjale vajalike
otsuste lihtsama ja kiirema menetlemisega. Kinnituse said Voore piirkonna sotsiaalkorterid. Samuti kinnitati reovee kohtkäitluse ja äraveo
eeskiri. Volikogu tegi muudatuse SA
Mustvee Tervis nõukogus. Üldplaneeringu ülevaatamine kuulub volikogu ainupädevusse. Kuni Mustvee
valla üldplaneeringu kinnitamiseni
kehtivad haldusreformi järgselt ühinenud piirkondade üldplaneeringud.
Volikogu vaatas üle Mustvee vallas
kehtivad üldplaneeringud. Volikogu
andis vallavalitsusele nõusoleku
sõiduauto kasutusrendi lepingu
sõlmimiseks. See päevakorrapunkt

AIVAR SAARELA,
Vallavolikogu esimees
tekitas küsimusi lepingu tingimuste
osas. Väike segadus oli, kas volikogu
kehtestatavate piirsummade sisse on
arvestatud kindlustusmaksed ja käibemaks. Nende küsimuste selgudes
oli lepingu sõlmimist pooldavaid
volinikke rohkem kui vastaseid.
Nagu traditsiooniks on saanud, annab vallavalitsus ülevaate istungite
vahelisel ajal vallavalitsuses päevakorral olevatest teemadest ja valla
finantsseisust.
Peale kuuma juulit-augustit kogunesid 24. augusti hommikul
volikogu liikmed, selle koosseisu
12ndaks istungiks. Istung algas
natuke teisiti kui tavaliselt, volikogu
liige Ljudmilla Smirnova luges ette
kaheksa volikogu liikme allkirjaga
umbusaldusavalduse vallavanem
Jüri Morozovile. Avalduses nõuti
volikogu kokkukutsumist 3. septembril ja tehti ettepanek kaheks
päevakorrapunktiks:
1) umbusalduse avaldamine vallavanemale (ettekandja Ljudmilla
Smirnova);
2) uue vallavanema valimine
(ettekandja Max Kaur).
Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse järgi lülitatakse umbusaldusavaldamise küsimus volikogu
järgmise istungi päevakorda. Järgmine volikogu istung on planeeritud
26. septembriks. Kuna umbusaldused ja igasugused solvumised/
tülitsemised halvavad töö tegemist,
pidasin mõistlikuks selle küsimuse
lahendamisega mitte venitada. 3.
september oli enamikes koolides
esimene koolipäev, sellepärast sai
valitud 5. september.
Peale umbusaldusavalduse esitamist asus volikogu planeeritud
päevakorra juurde.
Selle istungi päevakorrapunktid
saab jagada valdkondade kaupa.
Valla soojamajandusega seotud
küsimused. Selle teema all said
volikogu liikmed ülevaate valla soojamajanduse arenguvõimalustest.
Järgmine päevakorrapunkt oli aga
väga keeruline ja tehtav otsus aastateks siduv. Nimelt tuli otsustada,
kas vald annab valla katlamajade
opereerimise üle SW Energiale.
Suvel oli vallavalitsuse välja pakutud soojatootmise opereerimine
Mustvee valla katlamajades, koos
uutesse seadmetesse investeerimise
kohustusega. See oli algselt mõeldud
huviliste väljaselgitamiseks. Kuna
tuli ainult üks huviline – SW Energia,
siis oli Mustvee Vallavalitsusel õigus
asuda SW Energiaga läbirääkimistesse, uut avalikku konkurssi välja
kuulutamata. Aga selliseid suuri
ja vallale ja valla elanikele olulisi
otsuseid ei saa teha ilma volikogu
otsuseta. Soojamajandus on väga
oluline ja strateegiline valdkond
ning mõjutab meie inimesi majanduslikult. Siinkohal leidis volikogu,
et mõistlik oleks vallavalitsusel
moodustada komisjon, kuhu kuuluksid volikogu ja vallavalitsuse

VALLAVANEMA VEERG
esindajad. Kindlasti tuleks kaasata
valdkonna sõltumatuid eksperte.
Komisjoni ülesandeks oleks analüüsida, kuidas on kõige optimaalsem
valla soojamajandusega toimida.
Kui analüüs näitab, et meile parim
variant on opereerida andmine,
siis tuleb välja töötada tingimused
võimalikule operaatorile, kinnitada
need volikogus ja välja kuulutada
avalik konkurss ning konkursi võitjaga on õigus vallavalitsusel sõlmida
opereerimise leping.
Sama valdkonna päevakorrapunkt
oli ka Voore kooli soojatootjaga
(SW Energia) lepingu pikendamine.
Volikogu andis nõusoleku lepingu
pikendamiseks, koos tingimuste üle
vaatamisega.
Kuna vallas on käimas ühise
arengukava ja eelarvestrateegia
koostamise protsess, siis olid järgmised punktid seotud arengukava
ja finantsstrateegiaga. Esimese lugemise läbis arengukava projekt. Peale
esimest lugemist on arengukava avalikel aruteludel meie piirkondades.
Loodan piirkonna elanike aktiivset
osavõttu nendest koosolekutest, sest
seal saab ülevaate arengukavast ja
kui valla/piirkonna jaoks oluline
areng on väljas, saab teha ettepaneku lisamiseks. Arengukavaga koos
on ka investeeringute kava, mille
järgi toimuvad järgnevate aastate
investeeringud. Mainin siinkohal,
et ükski nimetatud dokument ei
ole kivisse raiutud. Elu meie ümber
muutub ja vastavalt sellele peame
kohandama oma plaane – peame
arengukavasse sisse viima muudatused. Volikogul on kohustus igal
aastal arengukava üle vaadata ja
vajadusel teha muudatusi.
Volikogu tutvus finantsstrateegiaga. See dokument on järgnevateks aastateks tehtav tasakaalus
tulude-kulude plaan, mis on aluseks
järgnevate aastate valla eelarve
koostamisel.
Volikogu võttis võttis vastu finantsjuhtimise korra.
Volikogus oli kinnitamisel Mustvee valla I lisaeelarve. Valla eelarvet koostades on pea võimatu ette
näha kõiki aasta jooksul toimuvaid
muutusi. Sellepärast on normaalne,
et aasta jooksul korrigeeritakse eelarvet eelarve muudatustega. Antud
päevakorrapunkti juures tekitas ehk
kõige rohkem küsimusi sotsiaalvaldkonnast vahendite ümbersuunamine. Põhjendus ümbersuunamisele
oli, eelarve koostamisel sotsvaldkonna vahendite üleplaneerimine.
Volikogu leidis, et noorte vabaaja
paremaks korraldamiseks on vallas
on tekkinud vajadus valla noortekeskuse järele.
Volikogu võttis vastu Jõgeva,
Mustvee ja Peipsiääre valdade ühise
jäätmekava.
Kahele kinnistule seadis volikogu isikliku kasutusõiguse ja lubas
äriühingul omandada kinnisasja.
Volikogu tunnistas kehtetuks ka ühe
kinnistu detailplaneeringu.
Endise Torma valla osad külad
on jätkuvalt seda meelt, et ühineda
Mustvee vallaga. See, et meiega
tahetakse liituda, on tunnustus
Mustvee vallale. Seekord olid volikogus Vanamõisa küla, Kõnnu küla
ja Torma aleviku avalikud pöördumised sooviga liituda Mustvee vallaga.
Nendele võib lisanduda veel sama
meelt olevate külade avalikke pöördumisi. Volikogu ühine konsensuslik
seisukoht oli jätkuvalt, et Mustvee
valla poolt on „uks lahti“. Kõigepealt tuleb siiski ära oodata Jõgeva
Vallavolikogu otsus. Positiivse otsuse
korral tuleb asuda läbirääkimistesse
Jõgeva vallaga.

Kinnituse sai Kasepää piirkonna
ühisvee ja -kanalisatsiooni projekti
järgmise etapi omaosaluse garanteerimine.
Volikogu liikmed nõustusid Mustvee valla ametiasutuse struktuuri
muudatusega.
Istungi päevakorda oli lülitatud volikogu liikme Urmas Trossi
poolt esitatud eelnõu „27.06.2018
Mustvee Vallavolikogu päevakorra
punkti nr 13 „Nõusoleku andmine
vallavalitsusele sõiduauto kasutusrendilepingu sõlmimiseks“ tühistamine“. Kuna eelnõu esitaja sai aru,
et eelmisel istungil tehtud otsuses
midagi seadusevastast ei otsustatud,
siis võttis ta eelnõu tagasi ja hääletamist selles küsimuses ei toimunud.
Teenuskeskused on toimetanud
aasta algusest peale ja volikogu pidas vajalikuks küsida teenuskeskuse
juhtidelt, mis on teenuskeskustes
hästi ja missugused kitsaskohad on
ilmnenud. Augustikuu volikogusse
oli planeeritud Avinurme ja Lohusuu
teenuskeskuste juhid. Septembri
volikogu istungile planeeritud Kasepää ja Saare/Kääpa teenuskeskuste
info. Kuna Lohusuu teenuskeskuse
juht tervislikel põhjustel ei saanud
sellel volikogu istungil osaleda, siis
loodan, et Lohusuu teenuskeskuse
info jõuab volikogusse 26. septembril toimuval istungil.
Istungi lõpul on tavaliselt informatiivsed punktid.
Vallavalitsuse info all andis vallavanem ülevaate vallavalitsuse
tegemistest istungivälisel perioodil
ja valla finantsjuht andis ülevaate
valla finantsseisust.
5. septembriks oli välja kuulutatud volikogu nn erakorraline istung,
kus oli päevakorras kaks päevakorrapunkti:
– vallavanem Jüri Morozovi umbusaldamine (eelnõu ettekandja
Ljudmilla Smirnova);
– uue vallavanema valimine (eelnõu ettekandja Max Kaur).
5. septembri hommikul 10.00
kogunes 17 volikogu liiget (puudus
neli liiget).
Enne päevakorra juurde asumist
palus Ljudmilla Smirnova sõna ja
andis koosoleku juhatajale üle kuue
volikogu liikme allkirjaga, vallavanema umbusaldamise avalduse
tagasivõtmise avalduse. Päringu
peale, miks selline meelemuutus,
andis selgituse üks umbusalduse
avaldusele allakirjutanud volikogu
liige. Kuna istungi päevakorras
olnud punktid olid seotud umbusalduse avaldamisega, tuli istung
lugeda lõppenuks. Kõik 17 kohalolnud volikogu liiget hääletasid selle
poolt, et lõpetada istung päevakorra
juurde asumata. Mitmed volikogu
liikmed avaldasid rahulolematust,
et ei hinnata vääriliselt volikogu
istungile tulnute aega.
Minu meelest on elus kaks kõige
taunitavamat tegu: teiselt elu võtmine ja aja „varastamine“ – kumbagi
ei saa tagasi pöörata.
Kuigi kiidan heaks avalduse tagasivõtmise, sest umbusaldamised
halvavad nii vallavalitsuse kui ka
volikogu tööd ning on väga äärmuslik vahend. Tavaliselt ei paranda
umbusaldamine olukorda, vaid
on algus järgmistele ja järgmistele
umbusaldamistele.
Eelnev praktika on näidanud, et
kui energia kulub umbusaldamiste
peale, siis kannatab sisuline töö
ja valla areng. Volikogu liikmetele
on valijad andnud mandaadi, et
valituks osutunud rakendaks oma
energia valla arendamiseks mitte
intriigide loomiseks ja umbusaldamiste tegemiseks.

Head kooliaasta algust!
Uue kooliaasta algus on igal aastal eriline. Esimesse klassi astujate jaoks on kõik uus ja huvitav, sama tunnevad kindlasti ka nende
klassijuhatajad ning lapsevanemad. Uued sõbrad, tuttavad, palju
seniavastamatut.
Enamuse jaoks on uus kooliaasta tuttav aga usun, et rõõmus
kohustus. Teadmine, et saame õppeaastat rahulikult alustada ja nii
aastast aastasse, annab meile kindlustunde. Suurepärane võimalus
sellist eesõigust kasutada on osaks saanud tänu sellele, et elame vabas demokraatlikus Eesti Vabariigis. Teadmine, et paljudes maailma
riikides puudub lastel võimalus koolis käia, et nende igapäevaelu
kaaslasteks on tühi kõht ja teadmatus tuleviku ees, ei rõõmusta meist
kedagi, kuid peaks meil iga päev meeles olema ja seetõttu suhtugem
oma riiki tänulikkusega.
Meie valla kuues koolis (kolm põhikooli, kaks gümnaasiumi, muusika- ja kunstikool) on kooliaasta algust tähistatud eriliselt.
Olen tundnud suurt rõõmu osaledes sel sügisel nelja kooli avaaktusel, need kõik toimusid pidulikus ja meeliülendavas õhkkonnas.
Esimest korda tähistasid Mustvee Kool ja Peipsi Gümnaasium
kooliaasta algust üheskoos. Lauldi Eesti riigihümni, peeti kõnesid,
lauldi ja kanti ette luuletusi. Kogu sündmus oli südamlik ja soe ning
tuntavalt nautis kogu saalitäis rahvast toredat kooliaasta avaaktust.
Õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid tervitama tulnud diplomaat
Marina Kaljuranna sõnad läksid südamesse.
Eriliselt ja südamlikult tähistati kooliaasta algust ka Voorel, Lohusuus ja Avinurmes, muusika- ja kunstikool korraldas sel puhul
meeldejääva kontserdi.
Kuigi mõnes koolimajas vajavad ehitustööd lõpetamist ja suured
ümberkorraldused ühistranspordis
vajavad n-ö paikaloksumist, võime
rahuliku südamega kooliaastat
alustada. Alates sellest kooliaastast
on viidud Mustvee linna koolid
ühise juhtimise alla. Muusika- ja
kunstikooli osakond tegutseb lisaks
Avinurmele ka Voorel, kus hakatakse õpetama klaveri ja kitarri eriala.
Tublide koolijuhtide perre on
lisandunud Arne Piirimägi, Lauri
Väinmaa ja juba lähiajal asub Voore
koolis tööle direktorina Kadri Suni.
Seni on täitnud direktori kohuseid
Anne Kana.
Meie koolidesse on asunud tööle
ka uusi õpetajaid ja töötajaid.
Soovin kõikidele head kooliaasta
algust, südikat tegutsemist hariJÜRI MOROZOV,
duspõllul, edu ja kordaminekuid!
Vallavanem
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На темы волостного совета

Taas punab pihlakaid....
Pihlakad on punased, vili on põllult salve saanud, sügislilled astrid
on aianurgas õied lahti löönud ning suvest on saamas mälestus. Taas
kogunevad parvedesse linnud, taas kogunevad lapsed koolidesse. Käes
on sügis. Käes on koolitöö aeg.
1. september ei jäta kedagi külmaks. Selle päeva erilisust tajume kõik
– alustades väikesest koolijütsist, kes vanemate käekõrval esimest korda
kooliuksest sisse astub, lõpetades juba tõsiste teadmiste nõudlejaga, kes
koduseks saanud koolimajas oma viimast kooliaastat alustab.
Kuidas kõik hakkab minema, mõtlevad paljud. Millised rõõmud,
millised üllatused, millised väljakutsed meid järgneval õppeaastal ees
ootavad? Vastutus on suur nii õppijal, õpetajal kui ka lapsevanemal.
Igaühel on oma kindel roll täita ja kanda.
Tarkuse kogumine on tähtis töö, mis nõuab aega ja pühendumist. Õppimine hoiab vaimu erksa ning aitab muutuda koos muutuva maailmaga.
Teame, et õppimine ei toimu vaid klassiruumis. Samamoodi õpitakse
staadionil, laulu-ja tantsuringis ning pilli mängides.
Kallid õpilased! Tundke õppimisest ja kooliskäimisest rõõmu. Austage ja hoidke kõiki koolipere liikmeid, nii kaasõpilasi kui ka õpetajaid.
Lapsel on koolis hea, kui teda ümbritseb vaimselt ja füüsiliselt turvaline
keskkond, hoolivad ja innustavad inimesed. Lapsel on koolis hea olla ja
õppida, kui õpetaja teda märkab ja tunnustab, kui kaasõpilane teda ei
kiusa, kui lapsevanemad tunnevad huvi tema koolielu vastu, kui lisaks
koolitööle jääb igas päevas aega ka puhkamiseks ja mängimiseks.
Me kõik unistame heast koolist, aga kõik mõistame seda omamoodi.
Soovin, et meie koolis tahetakse rõõmuga käia, et meie koolis tahetakse
õppida ja õpetada, et meie koolis õpivad kõik ja õpivad üksteiselt. Ja
peamine, et hea kooli üle ollakse uhked – uhked on nii õpilased, õpetajad
kui ka lapsevanemad. Soovin, et algaval õppeaastal teeme tegusid, mis
panevad meid uhkust tundma oma kooli üle.
Head uut kooliaastat,
UrVe TooMIng,
Avinurme Gümnaasiumi direktor

Поздравляю с началом нового
учебного года!
Начало нового учебного года каждый раз – нечто особенное и уникальное. Для поступающих в первый класс всё ново и интересно, то же самое,
без сомнения, ощущают их классные руководители и родители. Новые
друзья, знакомые, множество пока еще неизведанного.
Для большинства же из нас новый учебный год – очередная, знакомая,
но верю, что и радостная обязанность. Сознание, что каждый учебный
год мы можем начинать спокойно, и так из года в год, дает нам больше
ощущение уверенности. Великолепная возможность воспользоваться
таким преимущественным правом у нас имеется благодаря тому, что мы
живем в демократической Эстонской Республике. Знание, что во многих
странах мира у детей нет возможности ходить школу, что их повседневная
жизнь сопровождается голодом и неизвестностью относительно будущего,
никого из нас не радует, но мы должны помнить об этом каждый день и
поэтому относиться к нашему государству с благодарностью.
В шести школах нашей волости (три основные школы, две гимназии,
музыкально- художественная школы) начало учебного года отметили поособому и разными способами.
Осенью этого года я был искренне рад принять участие в торжественных
собраниях четырех школ, все они прошли в праздничной и вдохновляющей атмосфере.
Впервые начало учебного года вместе отметили Муствеэская школа
и Пейпсиская гимназия. Пели гимн Эстонии, выступали с песнями и
стихотворениями. Всё мероприятие было очень радушным, теплым, и
собравшиеся в зале люди ощутимо наслаждались торжеством по случаю
начала учебного года.
Поприветствовать учеников, учителей и родителей прибыла дипломат
Марина Кальюранд, а сказанные ею слова коснулись души.
Особо и сердечно начало учебного года отметили также в Вооре, Лохусуу и Авинурме, музыкально-художественная школа по этому поводу
организовала незабываемый концерт.
Хотя в некоторых школах нужно еще завершить строительные работы,
и детали крупной реорганизации общественного транспорта должны еще
сложиться, новый учебный год мы можем спокойно начать. Начиная с этого
учебного года школы города Муствеэ находятся под единым управлением.
Музыкально-художественное отделение, кроме Авинурме, действует также
в Вооре, где начнется преподавание игры на фортепиано и гитаре.
В семью доблестных директоров школ вошли Арне Пийримяги, Лаури
Вяйнмаа, в ближайшее время директором школы Вооре начнет работать
Кадри Суни, до этого обязанности директора исполняла Анне Кана.
В наши школы на работу поступили также новые учителя и работники.
Желаю всем успешного начала учебного года, энергичной деятельности
на ниве образования, успехов и свершений!
ЮРий МОРОЗОВ, волостной старейшина

Mustvee Valla TEATAJA
Mustvee Valla Teataja ilmub üks kord kuus (välja arvatud
juuli) 13.09., 11.10., 08.11., 13.12.2018 kahes keeles koos
ajalehega Vooremaa. Kaastöid ja infot ootame aadressil: krista.
pint@mustvee.ee

Несмотря на хорошее жаркое
лето, в волостном совете хватало
и всё еще хватает тем, требующих
решения или мнения волостного
совета.
Хотя протоколы заседания волостного совета есть в открытом доступе, их можно позже прослушать/
просмотреть, я разъясню некоторые
темы, стоявшие на повестках дня
июньского и августовского заседаний волостного совета. На некоторых темах остановлюсь подробнее.
На июньском волостном совете
главными вопросами было утверждение отчетов за 2017 хозяйственный год 5 объединенных района.
Хотя в начале заседания проголосовали за исключение из повестки
дня заседания пункта об изменении
договора об объединении, тем хватало с лихвой. В знак протеста или
обиды на исключение из повестки
дня пункта об изменении договора
об объединении заседание покинули 2 члена волостного совета. Но
по данному пункту отсутствовал
проект решения. Здесь я считаю
важным прояснить ситуацию. В
ходе процесса административной
реформы мы – 5 объединяющихся
районов – обговорили условия
объединения, подготовили и заключили договор об объединении.
Неотъемлемой частью договора
являлось приложение к договору, в
котором объединяющиеся районы,
в соответствии со своей доходной
базой и бюджетной стратегией,
запланировали инвестиции района
на следующие 4 года. изменить
вышеуказанный договор (с приложением) можно только большинством в 2/3 голосов. По каждому
пункту повестки дня заседания волостного совета инициаторы темы
составляют также проект решения.
Проект решения, кроме волостной
управы и комиссий, имеет право
инициировать также каждый член
волостного совета. При планировании заседания волостного совета я
внес этот пункт в повестку дня, но,
к сожалению, проекта решения по
данному пункту составлено не было.
Не понятно, почему в 2017 году
тогдашняя волость Лохусуу не
представила окончательного ходатайства о велосипедной дорожке. из
EAS информация в волость Лохусуу
поступила в марте 2017 года. В данном письме волости Лохусуу сообщили о решении о финансировании.
Точно так же не понятно, почему в
ходе процесса объединения, когда
мы составляли план районных инвестиций, Лохусуу данный объект в
план не включила.
Компетенции, требующие быстрого принятия решений, совет
делегировал волостной управе.
Причина этого, прежде всего, в
том, что обычно волостной совет
собирается раз в месяц, но у наших жителей возникают вопросы/
проблемы, которые нужно решить
быстро. В этот раз мы делегировали
задачи, возложенные на местное
самоуправление Законом о работе
с молодежью. Мы приняли решение
не инициировать стратегическое
оценивание воздействия на окружающую среду, потому что по предварительной оценке опасности для
окружающей среды не будет, если
при претворении в жизнь детальной
планировки будут придерживаться
норм и выполнять действующие законы. Волостной совет не посчитал
разумным требовать оценивания,
которое отодвинуло бы начало
деятельности предприятия. Ведь от
предпринимательства зависит сила
волости. Считаю, что местное самоуправление может содействовать
развитию предпринимательства более простым и быстрым производством по вопросам, необходимым
предпринимателю.
Были утверждены социальные
квартиры района Вооре, а также
инструкция по местному обращению со сточными водами и их
вывозу. Совет произвел изменения
в составе совета SA Mustvee Tervis.
Пересмотр общей планировки входит в компетенцию исключительно

волостного совета. В соответствии
с административной реформой до
утверждения общей планировки
волости Муствеэ действуют общие
планировки объединившихся районов. Совет просмотрел общие планировки, действующие в волости
Муствеэ. Совет дал волостной управе согласие на заключение договора
об оперативном лизинге легкового
автомобиля. Этот пункт повестки
дня вызвал вопросы относительно
условий договора. Путаница была
вызвана вопросом, включают ли
установленные волостным советом
предельные суммы страховые сборы
и налог с оборота. После разъяснения данных вопросов у заключения
договора было больше сторонников, чем противников. Стало уже
традицией, что волостная управа
представляет обзор вопросов, стоявших на повестке дня управы в
промежутке между заседаниями
совета, а также финансового состояния волости.
После жарких июля и августа
члены волостного совета собрались
утром 24 августа на 12-ое заседание
этого состава. Заседание началось
несколько иначе, нежели обычно:
член совета Людмила Смирнова зачитала вотум недоверия волостному
старейшине Юрию Морозову, подписанное 8 членами совета. В заявлении требовали созыва волостного
совета 3 сентября и вносили предложение о 2 пунктах повестки дня:
1) выражение вотума недоверия
волостному старейшие (докладчик
Людмила Смирнова);
2) выборы нового волостного старейшины (докладчик Макс Каур).
По Закону об организации местного самоуправления вопрос о
выражении вотума недоверия включается в повестку дня следующего
заседания совета. Следующее заседание совета запланировано на 26
сентября. Так как вотумы недоверия
и разные обиды/ссоры парализуют
работу, я посчитал, что с решением
этого вопроса затягивать не разумно. 3 сентября в большинстве
школ было первым рабочим днем,
поэтому было выбрано 5 сентября.
После представления вотума
недоверия совет приступил к запланированной повестке дня.
Пункты повестки дня этого заседания можно разделить по сферам.
Вопросы, связанные с тепловым
хозяйством волости. Под этим
пунктом члены волостного совета
прежде всего получили обзор о
возможностях развития теплового
хозяйства волости.
Следующий же пункт повестки
дня очень сложный, а принимаемое решение свяжет нас на годы.
Нужно было решить, отдаст ли
волость эксплуатацию котельных
волости фирме SW Energia. Летом
волостной управой было предложено эксплуатирование котельных
волости Муствеэ с обязанностью
инвестиций в новое оборудование.
Сначала это было задумано для
выяснения количества заинтересованных. Поскольку объявилось
только одно заинтересованное лицо
– SW Energia, – то волостная управа
Муствеэ была вправе начать с SW
Energia переговоры без объявления
нового публичного конкурса. Но
такие крупные и важные для волости и ее жителей решения нельзя
принимать без решения волостного
совета. Тепловое хозяйство – очень
важная стратегическая отрасль, оказывающая на наших людей прямое
экономическое воздействие. Совет
посчитал, что волостной управе
целесообразно создать комиссию из
представителей волостного совета,
управы. Обязательно следовало бы
привлечь независимых экспертов
данной отрасли. В задачи комиссии
входил бы анализ наиболее оптимальной организации теплового
хозяйства в нашей волости. Если
анализ покажет, что наилучший
для нас вариант состоит в передаче
эксплуатации оператору, то нужно
будет разработать условия возможному оператору, объявить публичный конкурс, а с победителем

конкурса волостная управа вправе
заключить договор об эксплуатации. Пункт повестки дня той же
области предусматривал продление
договора с производителем тепла
школе Вооре (SW Energia). Совет
дал согласие на продление договора
с пересмотром условий.
Поскольку в волости идет процесс составления общей программы
развития и бюджетной стратегии, то
следующие пункты были связаны с
программой развития и финансовой
стратегией. Первое чтение прошел
проект программы развития. После I чтения программа развития
выставлена на публичное обсуждение в наших районах. Надеюсь на
активное участие жителей волости
в этих обсуждениях, потому что там
можно узнать о программе развития. Если важная для волости/района программа оглашена, то можно
внести предложение о добавлении
чего-либо. Вместе с программой
развития оглашается и программа
инвестиций, по которой в последующие годы будут производиться
капиталовложения. Отмечу, что ни
один из вышеуказанных документов
не высечен на камне. Жизнь вокруг
нас меняется, и в соответствии с
нею мы должны приспосабливать
свои планы – вводить изменения
в программу развития. На совет
возложена обязанность каждый год
просматривать программу развития
и при необходимости вводить в нее
изменения.
Совет ознакомился с финансовой
стратегией. Это составляемый на
последующие годы сбалансированный план доходов и расходов,
который ляжет в основу составления бюджета волости на следующие
годы Совет принял порядок финансового управления.
Волостному совету на утверждение был представлен I дополнительный бюджет волости Муствеэ.
При составлении бюджета волости
практически невозможно предусмотреть все происходящие в
течение года изменения. Поэтому
нормально, что в течение года в
бюджет вносятся коррективы через
изменение бюджета. Больше всего
вопросов под этим пунктом возникло, вероятно, в связи с переводом
средств из социальной сферы. Обоснование перевода средств состоит в
том, что при составлении бюджета
средства в социальную сферу были
запланированы с избытком. Совет
посчитал, что в целях лучшей организации досуга молодежи в волости
возникла потребность в волостном
молодежном центре.
Совет принял также общую программу обращения с отходами волостей йыгева, Муствеэ и Пейпсияэре.
На две недвижимости волостной
совет установил личное право
пользования и дал коммерческому
объединению разрешение на приобретение недвижимой вещи. Совет
признал также недействительной
детальную планировку одной недвижимости.
Деревни бывшей волости Торма
по-прежнему желают объединиться с волостью Муствеэ. То, что к
нам хотят присоединиться, – признание волости Муствеэ. В этот
раз на совет были представлены
публичные обращения деревни
Ванамыйза, деревни Кынну и
сельского поселка Торма с пожеланием присоединиться к волости
Муствеэ. К ним могут добавиться
публичные обращения деревень с
таким же желанием. Общая оговоренная точка зрения волостного
совета по-прежнему состояла в
том, что со стороны волости Муствеэ «дверь открыта». Но сначала
все же следует дождаться решения
йыгеваского волостного совета.
При положительном решении
нужно будет начать переговоры с
волостью йыгева.
Подтверждение было дано гарантии самофинансирования следующего этапа проекта общей сети
водоснабжения и канализации
района Касепяэ.
Члены совета согласились с из-

менением структуры учреждений
волости Муствеэ.
В повестку дня был включен
проект, который представил член
волостного совета Урмас Троссь,
– „27.06.2018 Mustvee Vallavolikogu
päevakorra punkti nr 13 „Nõusoleku
andmine vallavalitsusele sõiduauto
kasutusrendilepingu sõlmimiseks“
tühistamine“ («Аннулирование пункта № 13 повестки дня заседания
Муствеэского волостного совета от
27.06.2018 г «Согласие на оперативный лизинг легкового автомибиля
волостной управой «). Поскольку
представивший проект понял, что
в принятом на прошлом заседании
решении ничего противозаконного
не было, он свой проект отозвал, и
голосования по этому вопросу не
проводилось.
Центры услуг работают с начала
года, и волостной совет посчитал
нужным запросить у руководителей центров услуг информацию о
том, что там идет хорошо, какие
проблемы выявились. На августовское заседание была запланирована
информация от руководителей
центров услуг Авинурме и Лохусуу,
на сентябрьское заседание – от
центров услуг Касепяэ и Сааре. Поскольку руководитель Центра услуг
Лохусуу в этом заседании по состоянию здоровья участие принять не
смог, то, надеюсь, что информация
от Центра услуг Лохусуу дойдет до
совета на заседании 26 сентября.
В конце заседания заслушиваются обычно информационные
пункты.
Под информацией волостной
управы волостной старейшина
рассказал о деятельности волостной управы в промежутке между
заседаниями совета, а финансовый
руководитель – о финансовом состоянии волости.
На 5 сентября было объявлено
т.н.внеочередное заседание совета
с 2 пунктами в повестке дня:
– выражение вотума недоверия
волостному старейшие (докладчик
проекта Людмила Смирнова);
– выборы нового волостного
старейшины (докладчик проекта
Макс Каур).
5 сентября в 10.00 собралось 17
членов волостного совета (отсутствовало 4 члена).
Перед тем, как приступить к повестке дня, слово попросила Людмила Смирнова, которая передала
председателю заседания заявление,
подписанное 6 членами волостного
совета, об отзыве вотума недоверия
волостному старейшине. На запрос
о причинах такого изменения
настроя, разъяснение представил
один член совета, подписавший
вотум недоверия. Поскольку пункты повестки дня данного заседания были связаны с объявлением
вотума недоверия, то заседание
пришлось посчитать завершенным.
Все присутствовавшие 17 членов
совета проголосовали за то, чтобы
закончить заседание, не приступая
к повестке дня. Некоторые члены
совета выразили недовольство тем,
что достойно не ценится время
пришедших на заседание.
По-моему, два действия в жизни,
достойных самого глубокого порицания: лишение кого-то жизни и
«кража» времени – ни то, ни другое
невозможно повернуть назад.
Хотя я одобряю отзыв вотума недоверия, потому что вотумы парализуют работу и волостной управы,
и волостного совета. Объявление
вотума недоверия – крайний шаг.
Такой шаг, как правило, ситуацию
не исправляет, это лишь служит началом всем последующим вотумам
недоверия. Предыдущая практика
показывает, что если энергия будет
уходить на объявление вотумов
недоверия, то пострадают суть работы и развитие волости. избиратели выдали членам совета мандат,
чтобы избранные посвятили свою
энергию развитию волости, а не
созданию интриг и объявлению
вотумов недоверия.
АйВАР СААРЕЛА,
председатель волостного совета
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Arengu- ja eelarvekomisjoni
II kvartali teemad
Komisjoni koosolekud on sujunud töiselt ja hästi. Koostöö teiste
komisjonidega on väga hea. Mitmed
koosolekud on tehtud ühiskoosolekutena. Oleme tööd teinud erinevate teemadega, millest annan selles
artiklis lühikese ülevaate.
Aprillikuu koosolek toimus koos
majanduskomisjoniga. Komisjon
vaatas läbi osad valla suuremad
projektid:
1. Kalevipoja muuseumi arendamine (Eelarve kokku 1 451
446 EUR, toetus 1 087 790 EUR,
omaosalus 363 656 EUR)
2. Kasepää-Mustvee kergtee
(Eelarve kokku 764 216 EUR, toetus 649 584 EUR, omaosalus 114
632 EUR).
3. Mustvee lõunamuul (Eelarve
kokku 421 820 EUR, toetuse 337
456 EUR, omaosalus 84 364 EUR).
4. Kasepää I etapp (Eelarve kokku 1 468 002 EUR, toetus 1 174
308, omaosalus 293 694 EUR)
Avinurme (Eelarve kokku 1 028
139 EUR, toetus 899 900 EUR,
omaosalus 128 238 EUR)
Mustvee (Eelarve kokku 832 970
EUR, toetus 673 352 EUR, omaosalus 159 618 EUR).
Ühe olulise teemana oli arutusel
Mustvee valla koostöö AS-ga Emajõe Veevärk. Avinurme, Kasepää ja
Saare piirkonnad on juba Emajõe
Veevärgi aktsionärid. Lohusuu piirkond ja Mustvee linn aktsionärid ei
ole. Arengu- ja eelarvekomisjon ja
majanduskomisjon tegid volikogule
ettepaneku, et vallavalitsus alustaks
läbirääkimisi AS-ga Emajõe Veevärk. Läbirääkimiste käigus selgub,
kas Mustvee vallal oleks mõistlik ja
kasulik olla tervikuna vee-ettevõtte
aktsionär.
Nimetan veel kaks olulist teemat, mis sellel koosolekul arutusel

olid: Mustvee valla teehoiukava
2018–2020 ja eelarvestrateegia
koostamise ajakava.
Maikuu komisjoni koosolek toimus koos hariduskomisjoniga.
Koosolekul tehti ettekanded Avinurme Tünnilaadast, Kalevipoja
kala- ja veefestivalist ning Lohusuu
kalurite päevast ja laadast. Komisjoni seisukoht on, et vallas peaksid
säilima suured ja traditsioonilised
üritused. Neid tuleks igati toetada ja
korraldamisele kaasa aidata.
Mustvee Tervisekeskuse projekteerimis- ja ehitushanke võitis AS
Eviko. Uus hoone tuleb ühekorruseline. Keskuses hakkavad tööle kolm
perearsti ja hambaarst. Ühe punktina arutati kogukonnakogu statuuti.
See reguleerib kogukonnakogude
moodustamist, kogukonnakogu
pädevust ja töökorraldust Mustvee
vallas. Kogukonnakogu loomine on
vabatahtlik ja need peaks tekkima
vabal tahtel, siis on need ka toimivad. Kogukonnale on see võimalus,
mitte kohustus. Maksimaalselt võib
tekkida kokku üheksa kogukonnakogu. Mustvee valla arengukava
koostamisest andis ülevaate Katrin
Rajamäe.
Juunikuu koosolek toimus taas
koos majanduskomisjoniga. Päevakorra punktideks olid Mustvee valla
finantsjuhtimise kord, Mustvee
valla I kvartali eelarve täitmine,
Mustvee valla majandusvaldkonna
võimalikud ümberkorraldused,
Tammispää – Kalmaküla kergtee,
2017. aasta majandusaasta aruanded, Tiheda lasteaia lisatööd,
Avinurme Gümnaasiumi hoonestusõiguse tagasi ostmine Eesti
Regionaalse ja Kohaliku Arengu
sihtasutuselt. Koosoleku käigus
külastati ka Avinurme lasteaeda.
HANNES SOOSAAR

Bussiliikluse
muudatustest
Mustvee vallas

Mustvee valla arengukava
2018-2030 eelnõu on valminud
Selle aasta kevadel alustasime
Mustvee valla uue arengukava
koostamisega. Sisendi saamiseks
vallavolikogu liikmetelt, ametnikelt, hallatavatelt asutustelt, kodanikuühendustelt ja ettevõtjatelt
on korraldatud kolm suuremat
arenguseminari – 13. aprillil, 11.
mail ja 13. juunil. Kokku osales
seminaridel 113 inimest.
Aruteludelt ja rühmatöödest
saadud sisendi tulemusena on
valminud uue arengukava eelnõu.
Dokument on jagatud kolmeks
osaks. Esimeses peatükis antakse
lühiülevaade valla territooriumi,
rahvastiku ning sotsiaal-majandusliku olukorra kohta.
Lisaks on välja toodud rühmatööde alusel iga valdkonna
arengueeldused ja kitsaskohad.
Teine osa keskendub valla strateegiale – sõnastatud on valla
visioon aastaks 2030, kava ellu-

viimise läbivad põhimõtted, neli
olulist valla arengusuunda koos
eesmärkide ja mõõdikutega ning
nende saavutamiseks vajalike
tegevuste ja investeeringute nimekiri. Arengukava kolmandas osas
on kirjeldatud selle elluviimise
ja seire protsessi, mis tagab dokumendi iga-aastase jälgimise ja
vajadusel uuendamise. Järgmise
viie aasta investeeringud koos
summade ja elluviimise aastatega
kajastatakse täpsemalt valla
eelarvestrateegias, mis valmib
samuti oktoobriks.
Arengukava eelnõu läbis
esimese lugemise 24. augustil
vallavolikogus. 28. augustist 10.
septembrini toimus arengukava
avalik väljapanek ning
ajavahemikul 4.–10. septembrini
avalikud arutelud valla viies
piirkonnas.
Kokku osales arengukava

aruteludel 123 inimest, eelnõu
kohta esitati 23 muudatusettepanekut.
Vallavalitsus ning volikogu
arengu- ja eelarvekomisjon
annavad lähipäevil oma hinnangu
ettepanekute sisseviimiseks
arengukava dokumenti. Seejärel
toimub teine lugemine ehk
vastuvõtmine 26. septembri
volikogu istungil.
Pikemalt tuleb arengukavast
juttu järgmises vallalehes,
kui volikogu on dokumendi
lõplikult heaks kiitnud. Rohkem
infot leiab valla kodulehelt
http://mustveevald.kovtp.ee/
arengukavad.
Suur tänu kõigile, kes on kaasa
mõelnud ja uue arengukava
loomisse oma panuse andnud!
KAtRIN RAJAMäE,
arendusnõunik

2018. aasta sügisest on muutunud Mustvee vallas sõitvate busside
sõidugraafikud. Lisandunud on
kümme uut bussiliini, sealhulgas
õpilasliinid.
Alates 01.07.2018 on kinnitatud
Jõgeva maakonna avalikel liinidel
piletihinnaks null eurot.
Nulleurose piletihinnaga liine
sõitvatel bussidel või nende elektroonilisel tablool on silt «Tasuta».
Kuidas saab 0-eurose bussipiletiga sõita? Bussi sisenedes tuleb
bussijuhile öelda, millisesse peatusesse soovitakse sõita, ning seejärel
sõit registreerida ehk valideerida
ühiskaart. Kui sõita soovijal puudub ühiskaart ja ta ei soovi seda
osta, siis väljastab bussijuht sõitjale
vastava pileti.
Ühiskaarti on võimalik soetada
otse bussijuhilt hinnaga 2 eurot või
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskusest Suur 3 Jõgeva.
Ühiskaardid on ristkasutatavad,
võimalik kasutada erineva kujundusega kaarte.
Ühiskaarti on võimalik isikustada
internetis aadressil: www.pilet.ee
Tähelepanelik peab olema erinevates linnades ja maakondades,
sest igalpool ei ole ühistransport
tasuta.
2018.aasta sügisest teostavad
õpilaste vedu Mustvee valla Kasepää ja Lohusuu piirkonnas ATKO
Grupp AS bussid.
Voore kooli õpilaste vedu teostab
Peipsi Reisid OÜ.
Avinurme piirkonnas FIE Reinhald Pihlak ja Adraku Transport OÜ.
Kõige täpsemat infot busside sõidugraafiku kohta saab kodulehelt
peatus.ee, piirkonna teenuskeskustest, samuti koolidest .
MVT

VALLAVOLIKOGUS JA VALLAVALITSUSES
Vallavolikogus 24. augustil
Osa võttis 18 volikogu liiget
Umbusaldusavalduse vallavanemale esitas Ljudmilla Smirnova.
• Soojamajanduse arenguvõimalustest – Enn Kurg, tutvustas
olukorda ja senist tegevust.
SW Energia esindaja Juri Frorip tutvustas visiooni soojamajanduse arendamisest Mustvee
vallas. Küsimusi esitasid ja
sõna võtsid U. Tross, E. Tomson, L. Smirnova, S. Uleksin.
• Nõusoleku andmine vallavalitsusele läbirääkimiste alustamiseks Mustvee valla soojamajanduse võimaliku rendilevõtjaga
– Enn Kurg.
Küsimusi esitasid ja sõna võtsid U. Tross, E. A. Saarela, H.
Soosaar, S. Uleksin.
• Mustvee valla soojamajanduse
võimaliku rendilevõtja leidmiseks tuleb vallavalitsusel moodustada komisjon, kaasates
volikogu liikmeid, vallavalitsuse liikmeid, töötajad ja vastava
ala sõltumatuid spetsialiste,
teha analüüs, töötada välja
tingimused. Peale volikogu tingimuste kinnitamist, kuulutada
välja avalik konkurss. Konkursi
võitjaga on vallavalitsusel õigus sõlmida leping.
• Soojusenergia ostu-müügilepingu pikendamine – Enn
Kurg.
Otsustati lepingu pikendamine
koos tingimuste muutmisega –
17 poolt volikogu liiget.
• Mustvee valla arengukava
2018–2030 I lugemine – Katrin
Rajamäe tutvustas koostamise
etappe ja edasisi tegevusi.
Otsustati lugeda I lugemine
loetuks – 16 poolthäälega.
• Mustvee valla finantsjuhtimise
kord – Katrin Rajamäe ja Heli
Viiberg.
Pika arutelu ja parandusettepanekute järel võeti määrus vastu

16 poolthäälega.
• Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre
valdade ühise jäätmekava vastuvõtmine – Kristi Võsa IEJHK
Määrus võeti vastu 17 poolthäälega.
• Mustvee valla eelarvestrateegia
2018–2022 tutvustamine – Katrin Rajamäe ja Heli Viiberg.
Informatsioon võeti teadmiseks.
• Mustvee valla 2018. aasta 1.
lisaeelarve vastuvõtmine - Heli
Viiberg.
Peale muudatusettepaneku
tegemist võeti määrus vastu
10 poolthäälega, vastu oli 6
volikogu liiget.
• Mustvee valla noortekeskuse
asutamine – Raivo Vadi.
Info noortekeskustest, ruumidest jne. Otsus võeti vastu 15
poolthäälega.
• Isikliku kasutusõiguse seadmine Mustvee linn, Tähe tänav ja
Veetorni tee – Reili Tooming.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
• Isikliku kasutusõiguse seadmine Vanassaare küla, Vanassaare-Lepiku tee – Reili Tooming.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
• Loa andmine Kraaviperve
osaühingule kinnisasja omandamiseks – Reili Tooming.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
• Mustvee linnas Raudtee tn
1b kinnistu detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamine – Reili
Tooming. Otsus võeti vastu
ühehäälselt.
• Vanamõisa küla, Kõnnu küla
ja Torma aleviku avalik pöördumine – Katrin Rajamäe.
Informatsioon võeti teadmiseks
ja ollakse avatud läbirääkimisteks.
• Projekti omaosaluse garanteerimine Kasepää ÜVK – Enn
Kurg. Otsus võeti vastu ühehäälselt.
• Mustvee valla ametiasutuse

struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu kinnitamine – Jüri
Morozov. Kaotati ära elektriku
ja autojuhi töökoht. Otsus võeti
vastu ühehäälselt.
• 27.06.2018 Mustvee Vallavolikogu päevakorra punkti nr
13 „Nõusoleku andmine vallavalitsusele sõiduauto kasutusrendilepingu sõlmimiseks”
tühistamiseks – Urmas Tross.
U. Tross tegi ettepaneku jätta
see otsus vastu võtmata.
• Ülevaade teenuskeskuste tegevustest – Avinurme teenuskeskuse juht Aivar Parfojev.
• Vallavalitsuse infos andis vallavalitsuse tegevusest ülevaate
vallavanem Jüri Morozov.
• Mitmesugust
E. Tomson andis üle Avinurme
piirkonna inimeste pöördumise
bussiliikluse ja perearsti küsimuse kohta.
Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 26. septembril.
Vallavalitsuses 2. augustil
• Nõusoleku andmine katastriüksuste jagamiseks – Karuosmi ja
Ambose – Juku Vadi külas.
• Arvamuse andmine maa riigi
omandisse jätmise kohta.
• Detailplaneeringute koostamise lõpetamised.
• Kinnisasjaga liitmiseks sobiva
iseseisva kasutusvõimaluseta
maa erastamine.
• Hinnapakkumuse kinnitamine
Tiheda lasteaiahoone energiatõhususe edendamiseks vajalike lisatööde teostamiseks.
• Ehitusloa väljastamine Annoja
Ninasi külas elamu püstitamiseks.
• Ehitusloa väljastamine Mustvee linna idaosa veevarustuse
ja kanalisatsiooni ehitamiseks.
• Nõusoleku andmine AS-i Emajõe Veevärk vee erikasutusloa
taotlusele.
• Nõusoleku andmine Eestimaa
Looduse Fondi (ELF) talgute

korraldamisele.
• Lihtmenetlusega riigihanke
„Mustvee Kooli loodusainete
õppeklassi õppevara soetamine“
pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkumuse
kinnitamine ja kvalifitseerimine.
• Hooldajatoetuse määramine.
• Koduteenuste osutamine.
• Arutamiseks ja informatsiooniks.
Vallavalitsuses 9. augustil
• Loa andmine ilutulestiku korraldamiseks.
• Hinnapakkumise kinnitamine
– Lohusuu Kooli pumpla veekäitluse rekonstrueerimine.
• Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks – Kalda 147a
Raja külas ja Metsa 11 Mustvee
linnas.
• Vallavolikogu otsuste eelnõud
„Nõusoleku andmine munitsipaalmaa koormamiseks isikliku
kasutusõigusega“ – Tähe tänav
ja Veetorni tee ning Vanassaare-Lepiku tee Elektrilevi OÜ
kasuks.
• Vallavolikogu otsuse eelnõu
„Loa andmine Kraaviperve
osaühingule kinnisasja omandamiseks“ .
• Vallavolikogu otsuse eelnõu
„Raudtee 1b kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“.
• Informatsioon maade vahetamisest Riigi Kinnisvara AS-iga.
• Ehitusloa väljastamine Omedu
keskuse hoone ümberehitamine.
• Vallavolikogu otsuse eelnõu
„Projekti omaosaluse garanteerimine – Mustvee valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
objekti väljaehitamine II etapp.
• Munitsipaaleluruumi üürile
andmine.
• Hinnapakkumise kinnitamine
– Kääpa katlamaja küttepuud.
• Vallavolikogu määruse eelnõu

„Mustvee valla finantsjuhtimise kord“.
• Vallavolikogu määruse eelnõu
„Mustvee valla 2018.a lisaeelarve“.
Vallavalitsuses 16. augustil
• Mustvee valla arengukava
projekt 2018-2030.
• Mustvee valla finantsjuhtimise
kord.
• Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande kinnitamine.
• Mustvee valla eelarvest toetuse
eraldamine.
• Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks Sepa Vadi
külas.
• L o h u s u u Va l l a v a l i t s u s e
25.01.2017 korralduse nr 17
„Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maa
ostueesõigusega erastamiseks
nõusoleku andmine“ muutmine.
• L o h u s u u Va l l a v a l i t s u s e
10.01.2017 korralduse nr 2
„Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maa
ostueesõigusega erastamiseks
nõusoleku andmine“ muutmine.
• Vallavolikogu otsuse eelnõu
„Mustvee valla 2018. a lisaeelarve vastuvõtmine“.
• Voore Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks korraldatud
konkursi luhtunuks kuulutamine.
• Vallavolikogu otsuse eelnõu
„Mustvee valla ametiasutuse
struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu kinnitamine“.
• Vallavolikogu otsuse eelnõu
„Soojaenergia ostu-müügi lepingu pikendamine“.
• Hinnapakkumuse kinnitamine
– Kasepää valla Tiheda lasteaiahoone energiatõhususe
edendamiseks projekteerimisehitustööde teostamine.
• Hinnapakkumuse kinnitami-

ne - Mustvee linna rannaalal
asuva mänguväljaku remontimiseks.
• Küttepuude toetuse määramine.
• Informatsiooniks ja arutamiseks.
Vallavalitsuses 27. augustil
• Avinurme Lasteaia Naerulind
lasteaiarühma laste arvu suurendamine.
• Mustvee valla arengukava
avalikustamine ja avalike arutelude korraldamine.
• Ehitusloa väljastamine Kooli
tn 7a Mustvee linnas abihoone
püstitamiseks.
• Ehitusloa väljastamine Rakvere
tn 36, Avinurme alevikus puurkaevu rajamiseks.
• Ehitusloa väljastamine Tartu tänaval Mustvee linnas välielektrivõrgu rekonstrueerimiseks.
• Kasutusloa väljastamine Avinurme metskonna kaheksale
maaüksusele Kõveriku külas
Ootepaviljon püstitamisel.
• Projekteerimistingimuste väljastamine Kalda tn 250 Kükita
külas elamu ehitusprojekti
koostamisel.
• Lohusuu alevikus Jõekääru
kinnistu detailplaneeringu
koostamise lõpetamine.
• Arvamuse andmine maa riigi
omandisse jätmise kohta.
• Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine,
ehitise teenindamiseks vajaliku
maa määramine ja arvamuse andmine hoonestusõiguse
seadmise võimalikkuse kohta.
• Hinnapakkumuse kinnitamine/
Vooli kooli õpilastevedu.
• Informatsioon ja arutamiseks:
• Uueotsara ja Parikaennu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
• Kirikukellade ostu omaosaluse
hüvitamine.
• Omavalitsuste panus liikluse
turvalisemaks muutmisel.
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Составлен проект программы развитaия
волости Муствеэ на 2018–2030 гг.
Весной этого мы начали составление новой программы развития
волости Муствеэ. Для получения
вводной информации от членов
волостного совета, чиновников,
управляемых учреждений, гражданских сообществ и предпринимателей было проведено три
больших семинара по развитию
– 13 апреля, 11 мая и 13 июня. В
семинарах приняло в общей сложности участие 113 человек.
По результатам вводной информации, полученной из обсуждений
и групповых работ, на данный момент составлен проект программы
развития. Документ делится на
три части. В первой главе дается
краткий обзор территории волости,
населения и социально-экономического положения. Приводятся
также определенные на основе
групповых работ предпосылки и
узкие места развития каждой сферы. Вторая часть сосредоточена на
стратегии волости – сформулировано видение волости на 2030 год,
принципы, проходящие по всей
реализации программы, четыре
важных направления развития с
целями и показателями, а также
список необходимых для их достижения действий и инвестиций. В
третьей части программы развития
описывается процесс ее претворения в жизнь и мониторинга, обеспечивающие ежегодный просмотр
документа и при необходимости
его обновление. Инвестиции на

следующие пять лет с суммами и
годами реализации детальнее будут
отражены в волостной бюджетной
стратегии, которая будет составлена к октябрю месяцу.
Первое чтение в волостном совете проект программы развития
прошел 24 августа. С 28 августа
до 10 сентября прошла публичная
экспозиция, а с 4 по 10 сентября – публичные обсуждения в
пяти районах волости. Программу
развития просмотрели также все
комиссии волостного совета. В
общей сложности на программу
поступило 23 предложений по
изменению. Волостная управа и
комиссия волостного совета по
развитию и бюджету в ближайшие дни представят свою оценку
введению изменений в документ
программы развития. Затем, на
заседании волостного совета 26
сентября, пройдет второе чтение,
т.е. принятие программы.
Более подробно о программе развития мы расскажем в следующем
номере волостной газеты, когда
документ будет окончательно одобрен волостным советом. Больше
информации вы найдете на сайте
волости: http://mustveevald.kovtp.
ee/arengukavad.
Больше спасибо всем, кто думал
вместе с нами и внес свой вклад в
создание новой программы развития!
КатрИн раяМяэ,
советник по развитию

Темы комиссии волостного совета по
развитию и бюджету во II квартале
Заседания комиссии проходили
по-деловому и успешно. Сотрудничество с другими комиссиями
прекрасное. несколько заседаний
проведено в форме совместных
заседаний. Мы работали над несколькими вопросами, о которых
я здесь коротко поведаю.
апрельское заседание было
совместным с экономической комиссией. Комиссия просмотрела
некоторые из самых крупных проектов волости:
1. развитие музея Калевипоэга
(бюджет, итого 1 451 446 EUR,
субсидия 1 087 790 EUR, самофинансирование 363 656 EUR)
2. Велосипедная дорожка Касепяэ – Муствеэ (бюджет, итого 764
216 EUR, субсидия 649 584 EUR,
самофинансирование 114 632 EUR)
3. Южный мол Муствеэ (бюджет,
итого 421 820 EUR, субсидия 337
456 EUR, самофинансирование 84
364 EUR)
4. I этап Касепяэ (бюджет, итого
1 468 002 EUR, субсидия 1 174 308
EUR, самофинансирование 293
694 EUR)
авинурме (бюджет, итого 1 028
139 EUR, субсидия 899 900 EUR,
самофинансирование 128 238 EUR)
Муствеэ (бюджет, итого 832
970 EUR, субсидия 673 352 EUR,
самофинансирование 159 618 EUR).
В качестве одной из важных тем
обсуждалось сотрудничество волости Муствеэ с AS Emajõe Veevärk.
районы авинурме, Касепяэ и Сааре
уже являются акционерами Emajõe
Veevärk, район Лохусуу и город
Муствеэ акционерами не являются.
Комиссия по развитию и бюджету
и экономическая комиссия внесли
в волостной совет предложение, по
которому волостная управа начала
бы переговоры с AS Emajõe Veevärk.
В ходе переговоров выяснится,
разумно и выгодно ли волости
Муствеэ стать целиком акционером
данного предприятия.
назову еще две важные темы,
обсуждавшиеся на этом заседании:
программа обслуживания дорог
волости Муствеэ на 2018-2020 гг.
и график составления бюджетной
стратегии.
Заседание комиссии в мае прош-
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ло совместно с комиссией по образованию. на заседании заслушали
доклады о бондарной ярмарке
авинурме (Avinurme Tünnilaat),
рыбном и водном фестивале
Калевипоэга (Kalevipoja kala- ja
veefestival), а также Дне рыбака и
ярмарке Лохусуу.
Комиссия считает, что в волости
должны бы сохраняться крупные
и традиционные мероприятия.
Следует их всячески поддерживать
и помогать в проведении.
тендер на проектирование и
строительство Центра здоровья
Муствеэ выиграло AS Eviko. новое здание будет одноэтажным, в
нем начнут работать три семейных врача и стоматолог. Один
из пунктов обсуждения касался
статута общинного собрания. Он
регулирует основание общинных собраний, компетентность
и организацию труда общинного
собрания в волости Муствеэ.
Основание общинного собрание
добровольное, они должны бы
возникать по доброй воле, тогда
будут и работать. Для общины
это является возможностью, но
не обязательством. Максимально
может быть основано 9 общинных
собраний. О составлении программы развития волости Муствеэ
рассказала Катрин раямяэ.
В июне заседание комиссии
вновь прошло с экономической
комиссией. В повестке дня стояли
следующие пункты: порядок финансового управления волостью
Муствеэ, выполнение бюджета
волости Муствеэ в 1-м квартале, возможная реорганизация
хозяйственной отрасли волости
Муствеэ, велосипедная дорожка
таммиспяэ – Калмакюла, отчеты за
2017 хозяйственный год, дополнительные работы в детском саду тихеда, обратный выкуп у эстонского
Фонда регионального и местного
развития права застройки Гимназии авинурме. В ходе заседания
прошло также посещение детского
сада авинурме.
ХаннеС СООСаар,
председатель комиссии
по развитию и бюджету

Mustvee valla esimene MTÜ-de ümarlaud
30. augustil toimus Mustvee
Kultuurikeskuses Mustvee valla
kodanikuühenduste esimene ülevallaline ümarlaud, kust võttis osa
kokku 31 inimest. Ümarlaua kokku kutsujaks ja juhatajaks oli valla
arendusnõunik Katrin Rajamäe
Vallavanem Jüri Morozov tervitas ümarlauast osavõtjaid ning
sõnas, et loodab väga piirkondade
inimestele piirkondade tugevdamise, info jagamise ja edastamise
näol. Samuti märkis vallavanem,
et sellelaadne kokkusaamine
peaks saama traditsiooniks.
Oma tervituse andis ka volikogu
esimees Aivar Saarela. Järgnes
osalejate tutvustusring.
Laidi Zalekešina jagas infot
laulupeo tule teekonna kohta, mis
jõuab Mustveesse 24. juunil 2019.
Teemadeks
• Mustvee valla arengukava
2018–2030 projekt;
• Kodanikeühenduste toetamine valla eelarvest;
• Kohaliku Omaalgatuse Programm (KOP);
• Kogukonnakogud ja külavanemad;
• Omavahelised koostöövormid, edasised tegevused.

* Arengukava – Katrin Rajamäe
tutvustas koostamise protsessi ja
andis ülevaate senistest tegevustest, eesmärkidest ja sisust. Kõik
kohalviibijad on oodatud avalikele
aruteludele piirkondades.
* Kodanikeühenduste toetamine Mustvee valla eelarvest
2018 – K. Rajamäe andis ülevaate
2018. a eelarvest küsitud taotluste
kohta. Kokku laekus 63 taotlust,
hiljem veel 7, valla eelarvest on
eraldatud 62 092 eurot.
2019 taotlused tuleb esitada
1. novembriks 2018. Kasusaajad

taotlustes peavad olema Mustvee
valla elanikud ning taotlemiseks
hakatakse kasutama elektroonilist
keskkonda SPOKU. Loomulikult
jäävad selleks ka teised variandid
– e-postiga ja paberkandjal.
* KOP – Kersti Kurvits JAEK-ist
tutvustas KOP-ist saadavaid toetuste võimalusi, andis ülevaate
2018 aasta kevadvoorust, tõi välja
suuremad vead jne. Sügisvooru
esitamise tähtaeg on 1. oktoober
2018.
* Kogukonnakogud ja külavanemad – K. Rajamäe

Kogukonnakogu esimese kokku
saamise võiks korraldada vald,
edaspidine tegevus sõltub suuresti kogukonnast endast. Kääpa
ja Voore piirkonnas toimib SA
nõukogu näol. Ümarlaual osalejad
arvasid, et kogukonnakogusse
võiks kuuluda teenuskeskuse
juht, samuti piirkonna volikogu
liikmeid. Kogukonnakogu liikmed
vajaksid ka koolitusi.
Otsustati kogukonnakogude
teemat arutada arengukava aruteludel piirkondades.
Krista Pedak Avinurme Külavanemate Kojast tegi ettepaneku uue
külavanemate statuudi kasutusele
võtmiseks terves vallas ning tellida
külaliidrite koolitus Kodukandilt.
Arutelu käigus lepiti kokku, et
koostatakse Külavanemate Koja,
teiste MTÜ-de ja vallaga koostöös ühine projekt koolitusteks ja
õppereisiks.
Järgmise ümarlaua kokkusaamine võiks toimuda 23. oktoobril
kell 16.00 Vadil.
Teemadeks taotluskeskkonna
SPOKU tutvustus, külade aastapäevad jm üritused, tegevuskavad, kultuuri- ja spordikalender .
MVT

Lohusuu noortetoa tegemised augustis
4. augustil said meie noored osa
üritusest „Noored metsa”, mida
korraldas Tartu Off-Roud nüüd
juba viis aastat, mis oli mõeldud
noortele tutvustamaks millega
metsas tegeletakse, millised ohud
seal valitsevad, kuidas liikluses
hakkama saada, kuidas esmaabi
anda, kuidas toimetab vabatahtlik
päästeüksus ja milleks ta vajalik
on.
Noored said koos juhtidega sõita
erinevatel maastikusõidukitel ja
proovida erinevaid maastikuradasid, mis tunne on märjaks ja
mudaseks saada... mis ei olnud
väga meeltmööda kohale sõitnutele, sest mudased lapsed tuli
ka ju koju viia. Noored ise olid
õnnelikud ja rahul, see on kõige
olulisem. Siin suured tänud Tartu
Off-Roud Klubile vahva ürituse
eest, jõudu ja jaksu korraldajatele
ka edaspidiseks.
Augustikuu teisel nädalavahetusel toimus „Peipsi järve saladuslik
elu”, kus noored said väikese
ülevaate nii kutseliste kalurite kui
ka harrastuskalurite tegevusest.
Käisime vaatamas, kuidas järvel
toimetavad mehed, kes enda perele leiva lauale toovad ja omal
käel saime proovida, kuidas toimib
kalapüük lihtsalt hobi korras. See
oli maailm, millesse iga päev ei
satu. Hiljem saime aimu, mida
selle kalaga pärast püüki teha
saab, selleks olid meil kohalikud
taat ja memm, kes õpetasid kala
suitsetama ja ka kalasuppi keetma.

Politseis ja piirivalves saime teada,
mis tehnikaga ja milliste seaduste
alusel kalapüük toimub. Väga
vahva oli, et noored said ka teiste
noortega sotsialiseeruda.
Toimus ka väga vahvalt keelekümblus, sest oli noori nii venekeelsetest kui ka eestikeelsetest
peredest, mis minu kui kohaliku
noorsootöötaja jaoks olid esmakordne kogemus ööbimisega
üritust tehes.
Tavaliselt on mulle ikka öeldud,
et kaks erinevat temperamenti
kokku ei sobi, aga sel korral toimis väga kenasti nii juhendajad
kui ka noored said suurepäraselt
hakkama.
Tegevusi toetab riiklikest ja
Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus.

Need rahastatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud
tegevuste raames.
Augusti lõpus tegi Jõgeva vald
ka oma noortele suvelõpu ürituse
kus meiegi noored osa võtsid.
Saime teada, mis on tänavatants,
end sai ka kursustele kirja panna.
Saime osa tantsuduellidest, mis
olid väga vahvad ning mängulised
vaadata, just see kui palju noored
ise on vaeva näinud ennast treenides ja teistest paremaks olemise
nimel ning seda ainult positiivses
võtmes.
Lohusuu Vabaajakeskuse Noor-

tetuba on avatud esialgu T-R
kella 13.00–16.00. Erinevate huviringide toimumisajad selguvad
oktoobrikuuks.
OLETE OODATUD LOHUSUU
VABAAJAKESKUSE NOORTETUPPA, oma idee ja mõtetega, TEEME
KOOS ELU PAREMAKS JA HUVITAVAMAKS.
Kaunist sügist ja uut kooliaastat!
KAIDI FOROSTOVETS,
Lohusuu Vabaajakeskuse
noortejuht

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) avas sügisvooru
ja ootab vabaühenduste projekte 1. oktoobriks 2018
Kohaliku omaalgatuse
programm toetab vabaühenduste projekte, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade
tekkimisele ja püsimisele.
Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Meede 1: Kogukonna
areng – toetab tegevusi, millega
panustatakse kogukonnaliikmete
teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2: Elukeskkon-

na ja kogukonnateenuste
arendamine – toetab tegevusi,
millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate
objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele
vajalike teenuste pakkumisse.
Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot ja minimaalne nõutav omafinantseering
on 10% projekti summast.
Toetuse taotlejaks saavad
olla programmi nõuetele vastavad, avalikes huvides tegutsevad
mittetulundusühingud ja sihtasu-

tused, mille asutajaks ega liikmeks
ei ole kohalik omavalitsus ega riik
ja mis tegutsevad küla, külade,
valla, linna või asumi piires.
Maakondlikud organisatsioonid saavad olla
taotlejaks juhul, kui nad on
maakonnas tegutsevate juriidiliste ühenduste katusorganisatsioon.
Taotlusvormid, programmi määrus ja muud
taotlemisega seotud dokumendid on kättesaadavad
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodulehel www.

jaek.ee/kodanikuühiskond.
Digitaalselt allkirjastatud
taotlus ja eelarve (sõltuvalt
projektist ka nõutud lisadokumendid) tuleb saata
hiljemalt 1. oktoobri kella
16.30 Jõgevamaa Arendusja Ettevõtluskeskusesse
e-postile kop@jaek.ee.
Lisainfo ja projektide
nõustamine: Kersti Kurvits,
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse MTÜde konsultant/
KOPi maakondlik menetleja,
telefon 520 8423, e-post: kersti.
kurvits@jaek.ee.

Taasiseseisvumispäeva hommik Kääpal
Ühel kogukonna koosolekul sai
välja käidud mõte, et meil võiks
olla ka mõni ilus hommikusündmus. Eesti Vabariigi aastapäev 24.
veebruaril tundus siis inimestele
liiga külm kodust välja tulemiseks, aga 20. august jäi mõttena
õhku. Nüüd, mil oleme valmis
saanud võidutule altari ning
infostendi, tundus just õige hetk
kunagine mõte teoks teha.
Ei pea olema midagi suurejoonelist, laulame koos hümni,
tuletame meelde päeva tähtsuse
ja joome hommikukohvi oli meie
esialgne plaan. Mõtlesime ka paarile ilusale pingile, mis võidutule
altari juures võiks istumiseks olla.
Esialgu tundus, et pingid jäävad
ootama mõnd tulevikuprojekti.
Aga kui välja sai käidud mõte
muuta pingid nimeliseks, jõudsime järelduseni, et ka need tuleb
valmis saada 20. augustiks.
Kõige keerulisem oligi leida
rahastus, sest projekti kirjutada

polnud enam võimalik, seega
jäime lootma annetustele.
Tegime korjanduspurgi, mille
viisime Kääpa kauplusesse. Aitäh
neile, kes oma panuse sinna
jätsid. Lisaks korjanduspurgist
saadule oli meil ka kaks suuremat annetajat – Aivar Kokk ja
Annika Oras. Aitäh ka neile.
Ta a s i s e s e i s v u m i s p ä e v a
hommik oli ilus ja karge, mil
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õhus oli tunda juba sügist. Inimesed kogunesid rahvamaja
juurde mäele.
Kõik läkski nii nagu plaanitud.
Laulsime hümni ning vallavanem
rääkis päeva tähtsusest ning
süütas küünla võidutule altaril.
Seejärel avasime Mäerand Grupi
valmistatud pingid.
Meie kogukonnas elab kaks
väga tegusat prouat, kellega

seostuvad kindlad märksõnad,
mis neid iseloomustavad.
Viivi Lani, kes on meie ajalugu hoidnud juba 54 aastat.
Õpetades, uurides, innustades,
kogudes, kirjutades ja jutustades.
Linda Olmaru, kellega käivad
kaasas isamaalisus, traditsioonid,
väärtused, eesti keele hoidmine,
Anna Haava ning Kasakamaja –
kultuuripärandi kandja.
Üllatusmoment oli suur kõigile! Seejärel jätkasid hommikut
Karmo ja Ingel Liis Palamuse
Laulustuudiost ning lõpetuseks
ootas kohv ja puder.
Ta a s i s e s e i s v u s p ä e v a p i dulik hommik sündis Kääpa
Ühistegevuse Seltsi, Kalevipoja
Koja ning Halliku Maanaiste
Seltsi koostööna. Infostendi ja tulealuse valmimist toetas kohaliku
omaalgatuse programm.

Taotlusvooru avamine
MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader
meetme rakendamise raames projektitaotluste
vastuvõtmist 2018. aasta rakenduskava meetmetele M1, M2 ja M3.
Meetmemahud:
M1 - 137 300 €
M2 - 137 300 €
M3 - 150 000 €
Taotlusvoor on avatud 13.-19. oktoober 2018 kell 17.00 (taotlemine uue e-PRIA kaudu) ja esitatud projektitaotluste hindamistulemusi
on oodata detsembri lõpuks.
Abikõlblik piirkond Alutaguse vald ja Mustvee valla osana endiste
Lohusuu ja Avinurme valdade geograafilised territooriumid. Lisainfo:
www.pakmty.ee

Korraldajate nimel
EGLE PLATO

XLV Peipsi Suvemängud
10.-11. augustil toimusid Värskas XLV Peipsi Suvemängud.
Tegu on ammuse traditsiooniga,
kus Peipsiäärsed omavalitsused
erinevates sportmängudes mõõtu võtavad. Osalesid Mustvee,
Setomaa, Peipsiääre ja Räpina
vald.
Võisteldi 10 alal: juhtkonnavõistlus, orienteerumine, kiiking,
jalgpall, maastikurattakross,
köievedu, võrkpall, kergejõustik,
teatejooks, mälumäng. Mustvee
vald osales üheksal alal, tegemata jäi orienteerumine. Üldarvestuses saavutas Mustvee vald 173
punktiga kolmanda koha.
Alate kaupa üldarvestuses:
juhtkonnavõistus 4. koht, kiiking
4. koht, jalgpall 5. koht maastikurattakross 3. koht, köievedu
2. koht, võrkpall 1. koht, kergejõustik 3. koht, teatejooks
3. koht, mälumäng 1. koht.
Võistkondades osalesid:
1. Juhtkonnavõistlus – Reili
Tooming, Aivar Parfojev, Kalev
Karu.
2. Kiiking – Sirli Reisenbuk,
Mari-Liis Renser, Indrek Tarum.
3. Jalgpall – Henn Uuetoa,
Danel Matrossov, Agu Habakuk,
Nikita Pereguda, Martin Levin,
Joseph Dressel.
4. Maastikurattakross – Indrek
Tarum, Aivar Parfojev, Karola

Kääpal oli taas killuke kultuuri
ja mõnusad kohvikupesad

Kivilo, Ursula Orastu, Katrin
Kaarama, Kätlin Kaarama, Mari-Liis Renser, Danel Matrossov,
Henn Uuetoa.
5. Köievedu – Ants Oja, Tanel
Oja, Karli Kirs, Vello Reisenbuk,
Andrus Tooming, Lennart Mägi.
6. Võrkpall – Mari-Liis Tikerperi, Maie Rummel, Kristjan Palm,
Argo Palm.
7. Kergejõustik - Andra Kuusk
(T 100m kuld, kaugushüpe
pronks), Agneta Kaldma (T

P. Sofronovi 120. sünniaastapäevaks
Tänapäeval on sageli kuulda
Peipsi-ääre ehk, nagu seda
piirkonda nüüd kutsutakse,
Peipsimaa unikaalsusest. Sõnad aga jäävadki üksnes sõnadeks, kui neid ei kinnitata
konkreetsete tegudega või ei
illustreerita mingi näitliku
materjaliga. Kõige reaalsem
viis esindada piirkonda ja inimesi, selle ajalugu ja seoseid
tänapäevaga, on luua muuseum või mitu muuseumi või
siis üks suur muuseum, kuhu
mahuks palju vaatamisväärset, mida näidata turistidele ja
mille najal sisendada lastesse
kodumaa-armastust.
Selline mõte tuli Peipsimaa muuseumikompleksi loojatel – teha
see endisesse Tiheda koolimajja,
mille katuse alla paigutada kohe
mitu muuseumi: ikoonimaalija P.
Sofronovi muuseum, vanausuliste
ja samovaride muuseum ning Peipsi
järve loodusmuuseum.
Sellest, kuidas idee muuseumikompleksist arenema hakkab ja
mida on selleks juba ära tehtud, rääkis meie korrespondendile Mustvee
vallavanem Jüri Morozov.

“Mustvee valla, Peipsi piirkonna
ja Eesti jaoks tervikuna on see väga
oluline projekt, kuna puudutab
meie ühise ajaloo eri tahke. Kui
varem fokusseeriti kõik Peipsimaa
arengut puudutavad jõupingutused
materiaalsele küljele, siis meie
omalt poolt otsustasime teha panuse
pikaajalisele, läbimõeldud programmile, arendada piirkonda kultuuri
kaudu. Kunagi elasid siin inimesed,
kes said kuulsaks kaugel Peipsi
järvest ja üldse Eestist. Üks neist on
maailmakuulus ikoonimaalija Pimen
Sofronov, kes sündis Tiheda külas
ja oli vanausu ikoonimaalija Gavriil
Frolovi õpilane. Ent kui Frolovist
on meil piisavalt informatsiooni,
siis Sofronovist teame vähe. Meiekandimehe nimi on tuntud kogu
Euroopas ja Ameerikas. Sellepärast
pühendatakse üks kompleksi muuseumidest Pimen Sofronovi elule ja
tegevusele. Ikoonimaal on eriline
kultuuri osa, ja olen veendunud,
et sellised kihid meie ajaloost tuleb
taaselustada ja neid inimestele
näidata.”
TEAVE P. SOFRONOVI KOHTA
Peipsi äärest pärit kunstnik-ikoonimaalija Pimen Sofronov – ikoonimaa-

100m hõbe, kaugushüpe kuld,
kuulitõuge hõbe), Katrin Kaarama (T 800m kuld), Kätlin
Kaarama (N kuulitõuge pronks),
Mari-Liis Tikerperi (NVI 60m
pronks, kuulitõuge pronks,
800m pronks), Ursula Orastu,
Anne Kallavus (NV II kuulitõuge hõbe), Imbi Kaarama, Sten
Smirnov (P kaugus pronks, kuulitõuge hõbe), Danel Matrossov
(P kuulitõuge kuld), Mirko Tooming, Henn Uuetoa, Virgo Agan

(M kuulitõuge ponks, 800m
hõbe), Indrek Tarum (MVI 60m
pronks, kaugushüpe hõbe, 800m
hõbe), Aivar Parfojev.
8. Teatejooks – Agneta Kaldma, Andra Kuusk, Mirko Tooming, Virgo Agan.
9. Mälumäng – Mari-Liis Tikerperi, Ruth Tooming, Ahto Agan,
Tanel Kadai, Maido Raamat.
Suur tänu kõigile osalejatele
ja abistajatele! Kohtumiseni Peipsi talimängudel Mustvee vallas!

11. augustil oli põhjust seada sammud Kääpa kanti, sest
just sel päeval toimus Kääpa
Laulupäev ja IV kohvikutepäev.
Laulupäev ärkas taas ellu samal
aastal, kui toimus esimest korda
ka Kääpa kohvikutepäev ja nii
ongi nad käsikäes juba neli aastat koos toimunud.
Päev algas juba kell 10, kui
avati esimesed kohvikud. Koseveskis oli lausa kolm ja Kääpal
viis kohvikut. Uutest kohtadest
avati Aare perekohvik ja Koseveski Puhkekeskuse kohvik. Sel
aastal oli Koseveskis võimalik
lausa järve peal kanuus või vesirattal kohvi juua ja kanuuga
ühest kohvikust teise sõita. Ja
Kääpal sai liigelda kohvikust
kohvikusse hobuvankriga. Istud
aga peale ja ütled, kuhu soovid
sõita.
Peale lõunat algas laulupäev
ja sel aastal pidasime pidu täpselt samas kohas, kus toimus ka
esimene Kääpa laulupidu aastal

1935. Kohal oli kuus kollektiivi
meie oma vallast: Avinurme
meeskoor, naistantsurühm „Linel”, ansambel „Allikad”, Jõgeva
segarühm „Kaaratsim”, Torma
puhkpilliorkester ja segakoor
„Serviti”. Alustasime rongkäiku
lasteaia juurest. Kõige ees sammus uhkelt Tamme ratsutalu
hobuvanker ja sellel istusid meie
rühmajuhid. Pidu oli väga armas
ja kodune. Publik sai nautida nii
tantsu, laulu kui ka pillimängu.
Ja peo viimaseks pärliks olid
rahvamuusikud Tuustarist. Nagu
ikka, ei saa Tuustarit lihtsalt kuulata, vaid jalad ise kisuvad tantsima. Nii ka seekord. Sai tantsida
nii väljas kui ka rahvamajas. Kui
pidu läbi, sai minna edasi MG
kohvikusse, kus oli Paul Neitsovi
imeilus kitarrikontsert.
Suurimad tänud kõigile, kes
sellele toredale päevale kaasa
aitasid. Järgmisel aastal juba juubelihõngulisena ja ikka augustis!

Peipsimaa muuseumikompleks rajatakse Mustvee valda
lija Gavriil Frolovi üks andekamaid
õpilasi – sündis 9. septembril 1898.
aastal Tihhotka külas (praeguses
Tiheda külas Mustvee vallas). Tema
nimi on kuldsete tähtedega kirjutatud maailmakultuuri altarile. Oma
pikkadel loome- ja vaimutegevuse
aastatel käis ta paljudes maades,
maalis ja restaureeris ikoone ning
lõi ikoonimaalijate koolid Riias,
Jugoslaavias, Pariisis, Vatikanis,
Roomas, New Yorgis, Trentonis,
Brooklynis, Süra-kuusal. Oma töö
eest sai ta paljude maade kõrgemaid
autasusid, nende seas Kreeka Püha
Dionysose ordeni, mille juurde kuulus
talle aadlitiitli andmine. 1930.–1940.
aastatel luges Sofronov loenguid
Belgias ja Prahas ning maalis ikoone
Jugoslaavia kuninga Aleksandr I ja
Rooma Paavsti Pius XI jaoks. Pärast
Teist Maailmasõda kutsuti Sofronov
Ameerikasse ikoonimaali õpetama.
1950.-1960. aastatel maalis ta ikoone
ja freskosid õigeusukirikutele üle
terve Ameerika Ühendriikide. Ta suri
1973. aastal Ameerikas Melville´i
linnas, New Jersey osariigis, sinna on
ta ka maetud.
1998. aastal paigaldati mälestustahvel P. Sofronovi 100. sünniaastapäeva puhul tema sünnimajale

Tihedal. Samas öeldigi välja Sofronofi muuseumi loomise ja tema
elulooraamatu väljaandmise mõte.
Jüri Morozov oli osaline sellel
kohaliku omavalitsuse töötajate
ajaloolisel koosolekul Kasepääl, kus
esitleti Peipsimaa arengukava kõige
esimest versiooni (autor Fjodor
Maspanov). Juba siis käis jutt, et
tarvis on tutvustada Peipsimaa
tuntud inimeste nimesid, luua muuseume ja palju muud, mis praegu
on riikliku Peipsiveere programmis.
Toona, pärast kohalike poliitikute
ilukõnesid piirdus asi mälestustahvli
paigutamisega juubelipidustustel.
Nüüd, 20 aastat hiljem, vestleme
uuesti Jüri Morozovi, praeguse
Mustvee vallavanemaga. Minu miksküsimusele vastas ta:
„Mõned poliitikud räägivad valimiste eel õigeid ja ilusaid sõnu. Kui
läheb tegudeks, siis pidurdavad ise
protsessi, ei toeta neid, kes tahaksid
midagi ühiskonna jaoks ära teha.
Algatusvõimelised inimesed vajavad kohalike omavalituste tegusat
toetust. Samuti nagu omavalitsused ise vajavad initsiatiivikaid
inimesi ja riiklikke toetusi. Praegusel
juhul aitab meid Peipsiveere programm, millest toetatakse korraga

kahte Peipsimaa muuseumikompleksi rajamisega seotud projekti
endise Tiheda kooli baasil. Esimene
on Mustvee valla projekt, hoone
renoveerimise esimeseks etapiks
on eraldatud 39 000 eurot. See
võimaldab meil teha korrastustöid
ja sisetööd hoone esimesel korrusel, kuhu paigutatakse Sofronovi
muuseum, samovaride ja vanausuliste muuseum. Majas saab olema
ka Peipsi järve loodusmuuseum ja
Peipsimaa põllumajandusmuuseum.
Samuti saavad siin olema ruumid
tänapäeva ikoonimaali kooli jaoks,
meistriklassid ja degustatsioonisaal.
Teine projekt on Peipsi vene kultuuriseltsi projekt Pimen Sofronovi
120. sünniaastapäevale pühendatud
piduliku ürituse läbiviimiseks.
Seltsi esimees, Raja Vabaajakeskuse juhataja Valentina Jazõkova kaitses oma ideed Peipsiveere
programmi hindamiskomisjoni koosolekul, ning ka see saab finantseeritud. Teise korruse renoveerimine
järgmisel aastal on projekti teine
etapp. Vähehaaval, samm-sammult
täidame selle pikaajalise ülesande.
Tiheda koolimaja ei ole ju valitud
juhuslikult, see on juba ise ajalooline hoone. Elame niivõrd suure

kultuuripagasiga kohas ja oleme
kohustatud taaselustama tuntud nimesid ja ameteid. Olen väga rõõmus,
et need projektid said toetuse ja et
leidub aktiivseid, tööd teha tahtvaid
inimesi…”
Praegu ootavad mõlemad projektid ametlikku kinnitust, pärast mida
alustatakse ehitus- ja remonditöödega. Selliselt toimubki üleminek
ideest konkreetse teostuseni, kusjuures väga tähtsa teostuseni. Mustvee valda külastavad inimesed
erinevatest maadest, tundes huvi
kultuuri ja kirikute vastu. Tänavu
on Tihedal ja Mustvees viibinud külalised Ameerika kirikukogudusest,
kus Pimen Sofronov ikoone maalis.
Seal austatakse tema mälestust ja
hoitakse seda hoolega. Austagem
oma suure kaasmaalase mälestust
ka meie – loome muuseumi, kus on
esindatud temale kuulunud esemete,
kirjade ja ikoonide kollektsioon, mis
ime läbi on säilinud meie ajani.
Sellest, kuidas hakkab edenema
töö muuseumi loomisel, samuti
P. Sofronovi elust kirjutame teile
ajalehe järgmistes numbrites.
FJODOR MASPANOV,
P. Sofronovi muuseumi loomise
algatusrühma liige
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Koristame kõik
koos Eestimaa
looduse puhtaks

Mustvee valla noortevolikogu kuulutab välja
LogokonkUrsi
Mustvee valla noortevolikogu valiti mai alguses 2018 ning nagu
iga õige esindus, vajame ka meie omale logo.
Logo peab seonduma Mustvee vallaga ning looma positiivse ja
rõõmsameelse meeleolu.
Logokonkurss kestab 7.-30. septembrini ning töid saab esitada
aadressile mustveenvk@gmail.com.
Kolme parimat tööd autasustakse ning auhinnafondi on välja aidanud meil panna: Mustvee Vallavalitsus, Kääpa OTT, AS E.Strauss
ja OÜ Birger.
Täpsemad tingimused on leitavad valla kodulehel.

Teade detailplaneeringute koostamise
lõpetamiste kohta
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1
lõike 4 kohaselt tuleb kuni 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute
menetlus lõpule viia kolme aasta jooksul. Tähtaeg on seadusandja
poolt kehtestatud selleks, et detailplaneeringute koostamine toimuks
mõistliku aja jooksul ega jääks venima, ja menetluse lõpule viimine
tähendab seda, et kohaliku omavalitsuse üksusel tuleb võtta vastu
otsus, kas detailplaneering kehtestada või selle koostamine lõpetada.
Mustvee Vallavalitsus on otsustanud lõpetada alljärgnevate 20052008 algatatud detailplaneeringute koostamise, mille menetlus
algatamisotsusest kaugemale jõudnud ei ole ja mille koostamise
vastu puudub huvi nii planeeringuala arendada soovinud isikutel
kui ka praegustel maaomanikel:
1. Lohusuu alevikus Avinurme tee 35 kinnistu detailplaneering
(02.08.2018 nr 2-3/347)
2. Lohusuu alevikus Avinurme tee 39 kinnistu detailplaneering
(02.08.2018 nr 2-3/348)
3. Lohusuu alevikus Järve tee 41 maa-ala detailplaneering
(02.08.2018 nr 2-3/349)
4. Lohusuu aleviku puhkeala detailplaneering (02.08.2018
nr 2-3/350)
5. Lohusuu alevikus Jõekääru kinnistu detailplaneering (27.08.2018
nr 2-3/390)
6. Kalmakülas Silla kinnistu detailplaneering (02.08.2018
nr 2-3/352)
7. Kalmakülas Liivaaugu kinnistu detailplaneering (02.08.2018
nr 2-3/356)
8. Kalmakülas Kollo kinnistu detailplaneering (02.08.2018
nr 2-3/351)
9. Vilusi külas Liiva kinnistu detailplaneering (02.08.2018
nr 2-3/353)
10. Vilusi külas Viluranna kinnistu detailplaneering (02.08.2018
nr 2-3/354)
11. Vilusi külas Männivälja kinnistu detailplaneering (02.08.2018
nr 2-3/355)
Märkus: Detailplaneeringu nime järel sulgudes on Mustvee Vallavalitsuse korralduse kuupäev ja number, mille järgi on dokument
leitav Mustvee Vallavalitsuse dokumendiregistrist)

Teade detailplaneeringu avaliku
väljapaneku kohta
Mustvee Vallavalitsus teatab, et 17.09.-15.10.2018 on Mustvee
Vallavalitsuse majandusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee linn) tööpäeviti kella 9.00-16.00, Tammispää külas postkastide juures asuval
infotahvlil ja veebilehel mustveevald.kovtp.ee/detailplaneeringud
avalikul väljapanekul Uueotsara ja Parikaennu maaüksuste ning
lähiala detailplaneering.
Mustvee vallas Tammispää külas asuva 2,26 ha suuruse hoonestamata maa kohta koostatava planeeringu eesmärk on puhkeala
rajamiseks lahenduse koostamine, sh ehitusõiguse määramine 12
hooajalise majutushoone (kämpingu) rajamiseks. Detailplaneering
sisaldab kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekut, sest planeeringualale kämpingumajade rajamiseks on vajalik Peipsi järve ranna
ehituskeeluvööndi vähendamine. Planeeringu elluviimisel olulist
keskkonnamõju ette näha ei ole.
Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta saab avaliku väljapaneku ajal esitada Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28,
Mustvee linn, Jõgeva maakond või info@mustvee.ee

Teade detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamise kohta
Mustvee Linnavolikogu 24.08.2007 otsusega nr 25 “Detailplaneeringu kehtestamine” kehtestati Mustvee linnas Raudtee tn 1b
maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maakasutus- ja hoonestustingimuste määramine korterelamu rajamiseks.
Planeeringuala suurus oli 1119 m2.
Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 1 punktidele 1 ja 2
võib kehtestatud planeeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui
detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat
ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima või kui planeeritava
maa-ala kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.
Kõnealust detailplaneeringut ei olnud asutud ellu viima algatamisest alates viie aasta jooksul, lisaks esitasid Raudtee tn 1b kinnistu
omanikud taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, sest
ei soovi detailplaneeringut ellu viia.
Mustvee Vallavalitsus teatab, et arvestades eeltoodut, tunnistas
Mustvee Vallavolikogu 24.08.2018.a. otsusega nr 60 kehtetuks
Raudtee tn 1b kinnistu detailplaneeringu.

Kalmistupüha Avinurmes
Surnuaias suguselts saab kokku, vend seal leiab venna käe.
Ema poja, õde õega kohtub.
Ajast aega nii see jääb…
Meil on kombeks kaks kalmistupüha aastas: uuemal
poolel jaanipäeval ja vanemas
osas, kabeli juures augustikuu
esimesel pühapäeval. Sellel,
Eesti Vabariigi 100. sünniaastal
oli surnuaiapühal eriline tähendus. Mälestati Vabadussõjas
langenud Avinurme mehi,
kes kodukalmistule maetud
ja neid, kes puhkavad igavest
und mujal.
Pärast kabeli kellahelinat,
kirikuõpetaja avasõnu ja meeskoori ansambli laulu „Eesti
muld ja eesti süda“ kõneles
Rene Alberi inimese kaduvusest. Seda jutluse osa kandis
jumalasõna elu pühadusest
ja sellest, et pole suuremat
armastust kui surra sõprade ja
isamaa eest. Avinurme puhkpilliorkestri saatel lauldi „uinuge
rahumaal õndsamat und“. Pillimehi juhendab kapellmeister
Verner Mölder. Teine lektsioon
jumalasõnast kandis igavese elu
sõnumit. Mäletan oma uskliku
vanaema Leena sõnu, et ilma
Jumala tahteta ei lange meil
ükski juuksekarv peast. Jumal
juhib kõike ja kõiki. Mis sest,
et enamus Eesti rahvast seda
avalikult ei tunnista. Aga ometi
on temal, sel Kõigevägevamal
meie kõigi jaoks oma plaan.
Hea on teada ja tunda, et keegi
ülevaltpoolt kaitseb meid kurja
eest.

Hea, et Mustvee vallavanem
Jüri Morozov võttis aega tulla
meie surnuaiapühale südamlikke sõnu ütlema kaduviku
kangelastele ja tänastele tegijatele, sealhulgas noorkotkastele
ja kodutütardele, kes kandsid
põlema süüdatud küünlad ja
leinakimbud seitsmele Vabadussõjas langenu kalmule. See
oli tseremoonia kõige hardam
ja pidulikum toiming. Kõlasid
veel mitmed meeskoori ansambli laulud dirigent urve
Toominga juhatusel. Lasti aupauke Vabadussõjas langenute
auks. Loomulikult mälestati
oma lähedasi, nagu rahvas oli
soovinud.
Viimaseks ühislauluks jäi
üldtuntud „Kalla kallis Isa käsi
rahu minu südame“. Seejärel
mängis orkester veel mitmetel
kalmudel, nagu omaksed seda
toimetasid. On teada, et mida
vanemaks saab inimene, seda
rohkem hakkab ta mõtlema elu
ja surma peale, seda sagedamini käib surnuaial tuttavate ja lähedaste kalmudel. Tähtis on, et
noorem põlvkond teaks, kuhu
tema esivanemad on maetud.
Et ei rohtuks rajad…
Pärast kalmistupüha oli rahvas palutud Avinurme Elulaadikeskusesse ehk pastoraati, kus
pakuti kehakinnitust ja asuti
kuulama Jõgeva sõja-ajaloolase härra ÜLO PÄRNA loengut
„Avinurme mehed Vabadussõjas“.
Oli huvitav kuulata, kui põhjalikud uurimismaterjalid olid
härra Pärnal kasutada. Arhiivi-

des töötamine on aeganõudev
ja koguni tervisele mõjuv. Sestap suur austus neile inimestele, kes Eesti ajalugu, sealhulgas
sõdade ajalugu uurivad. Meie
külalislektor, Jõgevamees Pärn
andis väga põhjaliku ülevaate
selle kandi Kaitseliidu tegemistest ja kokkupõrgetest punavägedega. Minul jäi selline
teadmine, et Eesti mehed oma
vähemuses said punastest ikka
jagu ja sõjasaagiks vastase
relvi. Nüüd said needki vabadussõdalased püssi, kellel endal
veel relva polnud. Hea oli näha,
et meie eakamate hulgas olid
mõned koolinooredki. Selles
ongi põlvkondade järjepidevus,
kui aetakse ühist asja. Seega
on Eesti rahval ja Avinurmel
ka lootust, on tulevikku, kuhu
julgelt edasi kulgeda.
Lõpuks lisan sedagi, et Elulaadikeskuses on palju uut,
mida vaadata. Antud, uus ekspositsioon sobib just Eesti Vabariigi 100 raamesse. Stendidel
on kohalikke inimesi ja olusid
kirjeldavad arhiivide tekstid ja
mälestused – fotod saja aasta
tagusest Vabadussõjast. Sõjast,
kus sõdisid ja hukkusid noored
mehed. Muuseumi uutes vitriinides on näha militaarseid
museaale, tolleaegset sõjatehnikat, laskemoona jms. Meie
elu ja tegemised käivad ikka
tõusude ja mõõnadega. usun,
et Avinurme Elulaadikeskus on
tõusuteel. Edu teile, perekond
Alberi!
ELLE-VAIKE KIIK

Elukohaandmed tasub
rahvastikuregistris hoida täpsetena
Et mitte ilma jääda avalikest
teenustest, tasub kohalikule
omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil,
kelle andmed praegu on vaid
omavalitsuse täpsusega (puudub
küla või tänav, maja- või korterinumber).
uuel aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille
tulemusena jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste
elukoha andmed, kes pärast kolimist pole oma elukoha andmeid
uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja omanik on
palunud nad enda juurest välja
registreerida. Selle tulemusena
on inimese elukoht praegu linna
või valla täpsusega. „Soovitame
kõigil, keda muudatus puudutab,
esitada esimesel võimalusel oma
täpsed elukohaandmed omavalitsusele. Andmete muutmist ei
tasu jätta viimasele hetkele, sest
muidu võib jaanuaris tabada
halb üllatus, kus inimene jääb
ilma elukohaga seotud avalikest
teenustest nagu lasteaiakoht,
juhiloa pikendamine vms,“ ütleb
siseministeeriumi rahvastiku

toimingute osakonna juhataja
Enel Pungas. Siseministeerium
saatis aprillis kõikidele neile,
kes sihtgruppi kuuluvad ja kelle
meiliaadress on rahvastikuregistris olemas, ka kirjaliku teavituse
e-kirja näol. Kordusteavitus on
plaanis sügisel. Samas sihtgrupist ligi kolmandiku meiliaadresse rahvastikuregistris ei ole.
Elukoha registreerimine on
lihtne: seda saab teha paari
minutiga eesti.ee veebilehel,
samuti võib selleks pöörduda
kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui ka e-posti teel.
Täna kehtiva seaduse järgi on
inimesel kohustus oma elukoha
andmeid uuendada 30 päeva
jooksul alates uude elukohta
elama asumisest, uuest aastast
on see tähtaeg 14 päeva.
Jõgeva maakonnas puudutab
muudatus 476 inimest. Üle Eesti
on praeguse seisuga enam kui 38
000 inimest, kellest ligi 40 protsenti on välisriikide kodanikud.
Tõenäoliselt on märkimisväärne osa neist tegelikult Eestist
lahkunud. Nii korrastatakse
rahvastikuregistri andmeid ja

saavutatakse täpsem teadmine
Eesti rahvastiku kohta. Eesti
plaanib 2020. aastal toimuva
rahvaloenduse esimest korda
läbi viia registripõhiselt. Rahvastikuregister on üks olulisematest
andmekogudest, kust saadakse
andmed registripõhise loenduse
läbiviimisel ja oluline on lähtuda
võimalikult täpsetest andmetest.
Tegelike elukoha andmete
esitamine on kasulik nii inimesele endale, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile. Elukoha
registreerimisega omandab inimene õiguse valida kodukoha
omavalitsuse juhte ning saada
sealt teenuseid ja toetusi. Riigiasutused saadavad kutseid,
näiteks vähi sõeluuringule, just
rahvastikuregistrisse registreeritud aadressil.
Ja mis samuti tähtis: kui inimese elukoht on registreeritud
õigele aadressile, laekuvad tema
makstavad maksud tegelikku
elukohta ja kohalik omavalitsus
saab talle selle eest pakkuda
paremaid teenuseid, korras teid
ja ilusat ümbruskonda, kooli- ja
lasteaiakohti lastele.

Eestlaste eestvedamisel
toimub 15. septembril globaalne Maailmakoristuspäev
– Eesti suurim juubelikingitus maailmale – mil korraga
koristavad oma territooriume üle kogu ilma miljonid
inimesed 150 riigis. Üleilmne koristuspäev teeb koos
päikesega planeedile tiiru
peale – algab hommikul kell
10.00 Uus-Meremaal ning lõpeb 36 tundi hiljem Hawaiil.
Aktsioon algab Eesti aja järgi
15. septembri südaööl.
Koristusaktsioonil osalejal on
võimalus näidata eeskuju tervele
maailmale, sest kümme aastat tagasi sai just siitsamast Eestist „Teeme Ära!” koristuspäevast alguse
ajaloo suurim kodanikuliikumine
„Lets Do It! World”. 15. septembril
toimuvad Eesti kõikides maakondades koristustalgud, mille fookuses on metsad, mererannad ja
järvede-jõgede kaldad.
Selleks, et maailmakoristusel appi tulla, registreeri ennast
osalejaks maailmakoristus.ee
kodulehel. Spetsiaalsel registreerimisplatvormil on üle Eesti välja
toodud koristuspiirkonnad, millega liituda – vali endale lähim või
sobivaim. Registreerimine on vajalik, et iga koht saaks piisava hulga
abikäsi ning kõik prügistatud paigad kenasti kaetud. Registreerida
saab nii eraisiku, organisatsiooni
kui ka sõpruskonnana, samuti võib
püsti panna koristusaktsiooni ka
teie eramaal. Viimasel juhul tuleb
aga arvestada, et koristustalgu
korraldaja peab jäätmete äraveo
organiseerima ise.
Vastused oma küsimustele saab
maakondliku koordinaatori käest.
Tema on inimene, kes valdab enda
piirkonna informatsiooni.
Talgujuht korraldab koristuspäeva eel punktis vajaminevad prügikotid, juhendmaterjalid ning jälgib, et kõik sujuks plaanipäraselt.
Koristajal pole muud muret,
kui tulla hommikul õigeks ajaks
kohale, kuulata tähelepanelikult
talgujuhi instruktsioone, pidada
kinni ohutusreeglitest, nautida
mõnusat koristuspäeva ja näidata
maailmale, mida iga inimene oma
kodukohas tegelikult ära suudab
teha. Koristamisele võta kaasa töö
tegemise vahendid, joogivesi ning
suupisted, et päeva jooksul ära ei
nõrkeks.
Koristuskohti saab üles anda ja
kaardistada kuni 2. septembrini
k.a. Suurte prügipaikade info on
World Cleanup rakenduses ääretult
oluline, sest see prügikaart on
aluseks nii Maailmakoristuspäeva
läbiviimisel Eestis kui ka globaalsele andmebaasile (World Waste
Platform), mis koondab andmed
terve ilma prügi kohta.
Maailmakoristuse staap hakkab
paiknema Tallinnas, kuhu koonduvad kogu maailmast koristuspäeva tulemused, info, telepilt
jne. Tallinna staabist hakatakse
juhtima globaalset teleülekannet
ja vahendama telepilti üle kogu
planeedi.
Koristuspäev toimub koostöös
EV100, kohalike omavalitsuste,
Riigimetsa Majandamise Keskuse, Maanteeameti, maaomanike,
jäätmekäitlusettevõtete, Eesti
Külaliikumine Kodukant võrgustiku, heade toetajate, partnerite ja
tuhandete puhtast loodusest hoolivate Eesti inimestega. Rohkem
infot www.maailmakoristus.ee ja
www.letsdoitworld.org.
Tule teeme kingituse Eestile
100. sünnipäevaks – jätame tulevastele põlvedele võimaluse
nautida ilusa Eestimaa rikkumata
loodust!
PILLE TuTT,
Maailmakoristuspäeva
Jõgevamaa koordinaator
tel 521 1967
pille.tutt@gmail.com

Nr 7 (7) September 2018

7

Mustvee Valla TEATAJA
ÜRITUSED
14. september – 11. oktoober
Mustvee linn

16. september kell 16.00
19. september kell 19.00
20. september kell 19.00
22. september kell 8.00
22. september kell 12.00

Avinurme

14. september kell 18.30

Voore

23. september kell 16.00

EXELI KARIKAVÕISTLUSED 2018

Laupäeval, 8. septembril toimusid Tamsalus Exeli karikavõistlused saalihokis. SK Mustvee tüdrukud tõid
koju teise koha.

Kasepää

14. september kell 19.00

Teater „Lollid“ Mustvee
Kultuurikeskuses
Teater „Svadba na diete“
Mustvee Kultuurikeskuses
Teater „Aabitsakukk“
Mustvee Kultuurikeskuses
Sügislaat „Peipsi kolla“
Mustvees
Mustvee valla II Laulu- ja
tantsupidu Mustvees
Film „Timm tahler“
Avinurme Kultuurikeskuses
Teater „Maria Siberimaal“
Voore Põhikoolis
Film „Rendilapsed“
Kasepää Rahvamajas

8

Mustvee Valla TEATAJA

MÄLESTAME AUGUSTIS
LAHKUNUD VALLA ELANIKKE
TRIFILI KALAŠNIKOV
EGON PALMI
VELJO PAAS
VLADIMIR BABITŠ
LAINE KUZNETSOVA
LINDA MÄERAND
TAMARA AMELKINA
ANTONINA ANKIPOVITŠ

27.06.1934 – 04.08.2018
30.08.1943 – 03.08.2018
13.12.1944 – 31.08.2018
31.03.1962 – 18.08.2018
19.10.1924 – 04.08.2018
13.01.1933 – 24.08.2018
30.06.1936 – 12.08.2018
27.06.1965 – 16.08.2018

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