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22. septembril toimus juba II Mustvee valla laulu- ja tantsupidu.

FOTOD: ANU OTS

Mustvee valla II laulu- ja tantsupidu
Nii nagu ka eelmine kord
alustati ka seekord väikese rongkäiguga mööda Tartu tänavat,
alustades vallamaja hoone juurest ja lõpetades kultuurikeskuse
pargis.
Järgnesid päevakohased sõnavõtud, tule süütamine ja meeleolukas kontsert.
Kontserti alustasid neidude
rahvatantsurühm Peipsi Piigad,
kes on Mustvee ainus neidude
rahvatantsurühm. Nende suurimate saavutuste hulka kuuluvad osavõtt rahvusvahelisest
Europeade festivalist, noorte
tantsupeost Tallinnas, teisest
Naiste tantsupeost ning arvukalt
Mustvee kandi ja Peipsi järvega
seotud üritusi.
Piigad kannavad Torma kihelkonnast pärit ajalooliste rahvarõivaste eeskujul valmistatud
rõivakomplekte.
Peale rütmikaid tantse pakkusid rahulikumaid viise Mustvee
naiskoor Meeliko, Avinurme
naiskoor, Kasepää rahvamaja
naisansambel Vingerjas.
Mustvee naiskooril on käimas
juba 33 hooaeg. Tehtust väärivad
enam nimetamist ühiselt nauditud laulupeod, jõulukontserdid.
Kindlasti särab laulja silm ka
argises proovis.
Avinurme naiskoorist on saanud 28 aasta jooksul üks mõnus
sõpruskond.
Parimad hetked koorilaulja
jaoks on kindlasti suuremad ja
väiksemad laulupeod, olgu see
siis punk- või vaimulik laulupidu,
maakondlik või üldlaulupidu.
Kasepää naisansambel Vingerjas on moodustatud 2011.
aasta sügisel. Esinemiste kavad
ja kohad on olnud kirevad. On
esinetud maakondlikel laulu- ja
tantsupidudel, Tartus Popkooripeol, Otepääl Talveöölaulupeol,
Toilas Peipsiäärsete maakondade
laulupeol ja muidugi kohalikes ja
naaber kultuuriasutustes.
Pidu jätkus Voore naistantsurühma Linely saatel, kes tuli
kokku 2005. aastal. Oleme tantsinud suurematel ja väiksematel

Vallavanem Jüri Morozov tänab peo kunstilist juhti Diana
Siirakut.
tantsupidudel ja külasimmanitel.
Rühma repertuaaris on Eesti
autorite tantsud ning vanad
pärimus- ja seltskonnatantsud.
Naisrühmas tantsimine on
meeldivaks vahelduseks argiaskeldustele.
Naiste tantsude järel vallutasid lava Avinurme puhkpilliorkestri muusikud. Avinurme
puhkpilliorkester on tuntud ja
hinnatud nii oma vallas kui ka
väljaspool. Head koostööd on
pasunapoisid teinud ERSO-ga
ja EMA-ga. See on andnud
orkestrile võimaluse mängida
koos professionaalsete muusikutega, mis on avaldanud head
mõju orkestri üldisele vaimsele
miljööle, tehnilisele tasemele ja
väljendusrikkusele. Avinurme
puhkpilliorkestri kavas on kõik
maailma parimad lood.
Pärast puhkpillihelisid kõlasid
laval naisansamblite RAINKA
ja NADEŽDA kaunid hääled.
15. aastat tagasi alustas oma
tegevust naisansambel Rainka.
Ansambli liikmeteks said Raja
külas elavad naised, mille järgi
pandi hiljem ansamblile hellitusnimi Rainka. Ansambel osaleb
paljudel üritustel.
2016. aastal loodi kolme
küla (Raja, Tiheda ja Kükita)
elanike soovil MTÜ Peipsi Vene

Kultuuriselts. MTÜ liikmed aitavad korraldada üritusi, osalevad
ringides, võtavad aktiivselt osa
piirkonna kultuurielust. Ansambli Nadežda tegevuse alustamine
on üks nende aktiivsete inimeste tegudest. Ansambli liikmed
väärtustavad esivanemate laule,
nende hoidmist ja edasikandmist. Nadesžda tähendab eesti
keeles lootust. Lootus on see,
millesse me kõik usume ja mis
annab jõudu ning aitab säilitada
oma kultuuripärandit.
Esinemisjärg on Lohusuu naistantsurühma Lebjoduški ja seejärel Mustvee naisansambli Rodnik
käes. Lebjoduški on tegutsenud
juba 15 aastat, tantsitakse rahvuslikke tantse. Osaletud on erinevatel konkurssidel ja paljudel
valla üritustel.
Rodnik tegutseb juba 52 aastat. Ansamblil on olnud palju
esinemisi nii kodukoha erinevates asutustes kui ka väljaspool
kodulinna. Ansambli repertuaaris on erinevate rahvaste laulud
ning autorilooming.
Tantsupõrandale jõudsid valla
eakamad tantsijad – Avinurme
memmede tantsurühm
Tantsurõõm, kes on tegutsenud üle 20 aasta ja esinenud
paljudel üritustel ning Lohusuu
memmede rühm Elame veel, kes

samuti on esinenud nii maakonna kui ka valla üritustel.
Memmede tantsule järgnes
Kasepää seenioride ansambli
Eluõied laul, abistas Alatskivi
naisansambel Kanarbik. Juba
2003. aastast tegutsesid Omedu
külaseltsis lustakad, andekad ja
elurõõmsad naised – memmed,
kes tegid sõud Omedu külapäevadel; lahutasid meelt Kasepääl
ja naaberkülades. 2011. aastal
hakati koos käima Kasepää rahvamajas.
Esinetud on pensionäride
klubi üritustel, rahvamaja stiilipidudel ja muudel tähtpäevadel, piirkondlikel seeniorite
laulupäevadel, memme-taadi
laulupidudel, Peipsiäärsete maakondade laulupeol; Jõgevamaa
laulu- ja tantsupeol, Moostes
folkloorifestival Baltica Rahvusvahelisel Pärimuspeol... nimekiri
tundub lõputu.
Lauluviisidele järgnesid jälle
tantsud – Avitaguse segarahvatantsurühmalt. Avitaguse on
Avinurme ja Mäetaguse tantsijate ühisrühm. Trennid on kordamööda Avinurmes ja Mäetagusel.
On käidud üldtantsupidudel,
meeste- ja naiste tantsupidudel
ja Europeadel.
Järg jõudis ka Mustvee Puhkpilliorkestri kätte. Osa on võetud
laulu- ja tantsupidudest, Mustvee üritustest jne.
Kontserdi lõpu osas esines veel
Saare segakoor Serviti. Serviti
tuleb endisest Saare vallast,
Kalevipoja tegudemaalt:
– paigast, kus siil õpetas Kalevipoega „Löö ikka serviti, ikka
serviti!”
– paigast, kus Kalevipoeg kaotas jalad omaenese mõõga läbi.
– paigast, kus serviti kohtuvad
nelja kihelkonna piirid, Palamuse, Torma, Maarja-Magdaleena
ja Kodavere.
Kõige viimasena kõlasid
ühendkooride laulud koos puhkpilliorkestriga.
Kohtumiseni 2019.aastal III
Mustvee valla laulu- ja tantsupeol.

Mustvee valla esimest
sünnipäeva tähistame matkaga
Aasta tagasi oktoobri lõpus pandi alus Mustvee valla sünnile. Mustvee linn, Lohusuu vald, Avinurme vald, Kasepää vald ja Saare vald
allkirjastasid ühinemiskokkuleppe. Hõimupäeval 21. oktoobril kutsume
kõiki valla elanikke ühisele matkale, millega tähistame Mustvee valla
esimest sünnipäeva.
Matk toimub kunagise Avinurme-Sonda raudtee tammil, mis on
praegu RMK metsatee ja kulgeb Tartu-Narva maanteelt läbi metsade
Sondasse. 16 km matka alustatakse kahest lähtepunkist – Mustvee poolt
Tartu-Narva maanteelt Avinurme kuulsa rongi poole ja Avinurmest rongi
juurest Mustvee poole. Et pikka sirget matkarada igav läbida ei oleks,
leiab matkal osaleja värsketelt viitadelt infot raudteetammiga piirnevate külade ja legendide kohta ning toimuvad toredad tegevused. Teel
tutvutakse vaatamisväärsustega, nagu näiteks Hõimupuu, Piilsi küla
endine jaamahoone, Alltoa kivi ning Linnanõmme küla (millega on eraldi
seotud Kalevipoja legend), Avinurme Rong ja Avinurme Kalevipoeg.
Kel jaksu rongist edasi minna, võib tutvuda ka vastvalminud Avinurme
jaamahoonega. Matkaraja keskosas endise Piilsi jaamahoone juures on
kahest otsast saabunud osalejate lõimumine, toimuvad lõbusad tegevused, tervitused ja sõnavõtud ning soojendav puljong pirukaga, mille
valmistamisel abistab Kaitseliit. Keskpunktis saab igaüks otsustada, kas
matka jätkata või sealsamas lõpetada. Arvestatud on ka nendega, kes
pisut väiksemad ning nendega, kes ehk ühe otsa liikumisega ära väsivad,
seega on valmis transport, mis vajadusel tagasi koju aitab.
Matka läbinutele on plaanis kinkida ka väike matkapass, kuhu igal
tulevad aastal saab matka tähistava sissekande.
Ühe otsa distantsi pikkus on umbes 16 km ning lootes kokku saada
100 matkajat üle uue valla, tähistame sellega ka Vabariigi suurt juubelit.
Ettevõtmist toetavad SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
ning Mustvee vald.
Ootame rohket osavõttu kõikidest valla piirkondadest!
PIRET HAAV Piilsi Küla Selts MTÜ
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Mustvee Valla TEATAJA
VALLAVANEMA VEERG

Oleme sihtpunktist, milleks oli
viie valla liitumine ühtseks Mustvee
vallaks, liikunud tuleviku suunas
vaid põgusa hetke. Oleme kinnitanud ühinemiseelsetel läbirääkimistel ja nüüd, uue arengukava
vastuvõtmisel, et Mustvee vald
on tulevikus Peipsimaa keskus,
kus arendustegevuses lähtutakse
avatud valitsemise, uuenduslikkuse ja kogukondliku koostöö
põhimõtetest.
Kuidas oleme pisut vähem kui
aastaga seatud eesmärkide suunas liikumisega hakkama saanud,
sellest siin juttu teemegi.
Vallavalitsuse struktuuri tööle
rakendamise kõrval oli kõige
olulisemaks ülesandeks valla
rahaasjadest ülevaate saamine ja
kulutuste kontrolli alla võtmine.
Oleme ühinenud valdade laenud
konsolideerinud ühte paketti ja
saavutanud olukorra, kus Mustvee vallal on investeeringute
kaasrahastamise võimekus olemas. Suurimaks probleemiks oli
Mustvee linna suur laenukoormus,
mis ületas lubatud piiri, samuti
jooksvateks kuludeks raha puudumine, mille tulemusena olid
tekkinud suured võlad. Täna on
meil pangakontodel piisavalt raha,
et saada hakkama kohustustega,
mida vald on võtnud. Avalikustamisele suunatud Mustvee valla
eelarvestrateegia 2018–2022
võimaldab meil ellu viia neid arendustegevusi, mis loovad parema
elukeskkonna ja parandavad meie
inimeste elutingimusi.
Teeme ülevaate olulisemate
valdkondade lõikes:
Haridus, noorsootöö ja
sport
Valdkonna kulutused kogu
eelarvest moodustavad poole
kogu valla eelarve mahust. Meie
suurimaks probleemiks on suur
majanduskulu õpilase kohta.
Lihtsalt öeldes – väikese õpilaste
arvu juures peame majandama
suuri koolihooneid, neid kütma
ja korras hoidma. Mustvee vallas
on tänase seisuga viis üldhariduskooli, neist kaks gümnaasiumi ja kolm põhikooli (neist
kaks on põhikool-lasteaiad), üks
muusika- ja kunstikool ning kaks
lasteaeda. Millised muutused
selles valdkonnas on aasta jooksul
ellu viidud? Voore koolis, mille
koosseisus on lasteaiarühmad
Voorel ja Kääpal, valmivad juba
lähiajal Voore rühma lastele
uued ruumid. Sellega paraneb
Voore koolikompleksi ruumide
kasutus ja vabanevad kortermajas
ruumid, mida saab kasutada eluruumidena. Lohusuu koolis, kus
kool ja lasteaed tegutsevad juba
varem ühes majas, viidi nõuetele
vastavaks vee kvaliteet, selleks
ehitati veepuhastusseadmed. Valla koolide koostöös valmib peagi
Mustvee Koolis loodusainete
õppeklass, mida saavad kasutada
kõik valla koolid. Sel aastal avas
Mustvee muusika- ja kunstikool,
lisaks aasta varem tegutsenud
Avinurme osakonnale, ka Voore
koolis osakonna, kus tänaseks on
registreerunud 20 õpilast ja neli
ootab veel järjekorras. Muusikaja kunstikooli õpilaste arv on juba
101. Ümberkorraldused koolide
juhtimises on toonud meile kolm
uut koolijuhti. Mustvee Kooli ja
Peipsi Gümnaasiumi juhib Arne
Piirimägi, Voore Kooli Kadri Suni
ning Mustvee muusika- ja kunsti-
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Muutuste tuules tuleb hoida kindlalt rooli

kooli Lauri Väinmaa. Loodud on
uus asutus Mustvee lasteaed, mis
tegutseb kahes majas, Mustvees
ja Tihedal. Mustvee lasteaeda
juhib Maris Rohtla. Loodud on
ka Mustvee valla noortekeskus,
mis alustab tegevust alates uuest
aastast hakates juhtima ja koordineerima noortetubade tööd.
Meie noortetoad on saanud uue
sisustuse ja tuge noorte vaba aja
veetmise korraldamiseks. Mustvee spordihoonet ja kogu valla
spordivaldkonda asus juhtima
Tiit Tammaru. Usume, et peagi
laienevad kõikidele võimalused
aktiivselt osa võtta erinevatest
treeningutest ja võistlustest.
Hariduse ja noorsoo valdkonna
töötavad pühendunud ja kompetentsed inimesed. Usun, et
meie haridusvaldkonna juhtide ja
õpetajate ning hoolekogude ühise
tööna leiame vajalikud lahendused kõikidele probleemidele.
Majandusvaldkonna
reformid
Olulised ümberkorraldused on
tarvis kiiresti läbi viia ka valla majandusvaldkonnas. Iga venitatud
kuu on kulu meie valla eelarvele.
Esmalt on vajalik korrastada
valdkonna juhtimisstruktuur ja
minna üle kaasaegsetele lahendustele sooja- ja veemajanduses.
Muudatusi vajame ka selleks, et
hoida kokku kulusid ja kaasata
erakapitali investeeringuteks.
Rekonstrueerimist vajavad Mustvee, Avinurme, Kääpa ja Voore
katlamajad ning juurde on vaja
ehitada uusi soojatrasse. Mustvee
Vallavalitsuse avaldatud avalikule
teatele reageeris üks soojatootmise
ettevõte, kes on valmis soojatootmise üle võtma kohustudes
tegema vajalikud investeeringud
katlamajade ümberehituseks ja
uute trasside rajamiseks. Need
inimesed, kes avalikult või selja
taga nendele protsessidele vastu
võitlevad levitades meedias ja
inimeste seas valeinfot, lähtuvad
oma isiklikest huvidest ning neile
ei lähe korda ei inimeste ega valla
hea käekäik tervikuna.
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimisega ja uute
investeeringutega tegeleb enamuses Mustvee valla piirkondades
AS Emajõe Veevärk. Mustvee
linnas täidab seda ülesannet OÜ
Mustvee Linnavara. Majanduslikult otstarbekas on kogu vallas
minna üle ühele operaatorile ja
lõpetada segane olukord. Peipsi
järve rannikualal, mis hõlmab
piirkonda Omedust kuni Vilusini, on vajalik moodustada ühtne
reovee kogumisala, kus tegutseb
üks vee-ettevõte. See loob meile
võimaluse terviklikuks veemajanduse arendamiseks ja paremateks
investeerimistingimusteks.
Majandusvaldkonnas on nende
küsimustega edasi liikumiseks
moodustatud soojamajanduse
komisjon ja käivad läbirääkimised
AS-ga Emajõe Veevärk.
Arendustegevus ja
investeeringud
Arendustegevuse suuna ja
tingimused määravad erinevad
arengudokumendid ja õigusaktid. Mustvee Vallavolikogu on
vastu võtnud uue arengukava,
algatatud on Mustvee valla üldplaneering ja keskkonnamõjude
hindamine ning avalikustamisele
on suunatud eelarvestrateegia.

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

eurot, samuti osaleme puuetega
inimeste eluasemete kohandamise
projektis, mille tulemusena viiakse
ellu 20 kohandust kogusummas
98 128 eurot. Sellest toetus on 83
408,80 ja omaosalus 14 719 eurot.

Allasutused vaatavad üle oma
arengukavasid. Peagi vajavad
uuendamist täna veel kehtivad
valdkondlikud arengukavad (soojamajandus, veemajandus jt).
Investeeringute tegemisel lähtub
vallavalitsus ühinemislepingust ja
volikogu otsustest ning loomulikult
valla finantsvõimekusest. Suurte
investeeringute tegemisel taotleme toetust erinevatest fondidest
kasutades valla raha omafinantseeringuks. Sellisel moel ehitame
välja vee- ja kanalisatsioonivõrgud
tänavu ja lähiaastatel Kasepääl,
Avinurmes, Kääpal ja Voorel. Euroopa sotsiaalfondi toel toimub
Mustvee tervisekeskuse ehitus. Ka
Mustvee-Kasepää kergtee ehitamine toimub fondide toel. Väga
olulise panuse kohaliku taristu
arendamisel on teinud riik ehitades
välja Mustvee linnas uued sõidu- ja
kõnniteed. Olulisi investeeringuid
teeb ka erasektor, mis on märk
kasvanud kindlustundest ja usaldusest. Vastvalminud veisefarm
Kärasi külas, Mustvee linnas uue
toidukaupluse ehitus, peagi algava ehitusmaterjalide poe ja just
alanud bensiinijaama ehitus, uute
elumajade ehitus, vanade renoveerimine või muu investeerimistegevus erasektorilt loovad vallas uusi
töökohti, paremaid teenuseid ja
head mainet. Hea meel on selle
üle, et hajaasustuse programmist
said rahuldatud kõik nõuetele
vastavad taotlused. Tulemusena
paranevad meie piirkonna inimeste
elutingimused.
Sotsiaalvaldkond
Sotsiaalvaldkonnas on eesmärgiks mitmekülgse teenustepaketi väljaarendamine toimetulekuraskustes olevate inimeste
abistamiseks. Teenuspiirkondades töötavad sotsiaaltöötajad ja
koduteenuste osutajad. Teeme
koostööd meie vallas tegutsevate
hoolekandeasutuste ja riigiasutustega, et tagada vajalike teenuste
kättesaadavus ja turvaline elukeskkond. Riiklike toetuste kasv
tuleva aasta jaanuarist tõstab
esimese ja teise lapse toetuse 60
euroni kuus. Paljulapseliste perede toimetuleku parandamiseks
saab kolmelapseline pere enam
kui 500 eurot kuus. Üksi last
kasvatavate vanemate olukorra
parandamiseks on ellu kutsutud
elatisabifond, paranenud on noorte huvitegevuse kättesaadavus,
võimaldatud tasuta koolilõuna
kogu koolitee ulatuses. Riiklike
ja kohaliku omavalitsuse osutatavad teenused ja toetused loovad
meie peredes kindlustunde, et
lapse sündimisel peresse ei vii
neid vaesusesse vaid tagab võrdse
võimaluse kõikidel toime tulla.
Oleme asunud otsima lahendust Avinurmes perearstipunkti
loomiseks ja perearsti leidmiseks.
Osaleme projektis 500 kodu korda, eesmärgiks on lahendada
toimetulekuraskustes leibkondade kriitilised tuleohutusalased
probleemid, kogusummas 21 560

Kultuurivaldkond ja
kohalikud algatused
Möödunud kümme kuud on
olnud kultuuriinimestele väga
töised ja sisukad. Suurürituste
kõrval korraldatakse igapäevast
kultuurielu, aktiivsed on nii vanad
kui ka noored. Kindlat ja kohalikele
inimestele vajalikku ülesannet
täidavad piirkonna kultuuriasutused ja raamatukogud. Erinevates
vormides tegutsevad meie erilist
ja mitmepalgelist kultuuri hoidvad
seltsid ja seltsingud. Algatatud on
Kasepääle kohalikku kultuuri tutvustava muuseumi rajamine. Piirkondade tublide inimeste algatusel
tegutsevad Kääpa OTT, kohvikute
päevad, laadad jt sündmused.
Tunnustust väärivad meie ajaja kultuurilugu taaselustavad
sündmused, meie vabaduse eest
võidelnute ja totalitaarrežiimi
all kannatanute austamiseks
korraldatud sündmused. Selle
valdkonna inimeste tubli töö
on kujundanud meie valla head
mainet ja toonud meie vallaga tutvuma inimesi lähedalt ja kaugelt.
Valdkonna paremaks juhtimiseks
ja koordineeritud tegevuseks
ürituste korraldamisel viime ellu
muudatused, mis rakenduvad
uuest eelarveaastast.
Inimeste kaasamine valla
elu korraldamisse
Oleme eesmärgiks võtnud viia
Mustvee valla juhtimine avatuks
ja detsentraliseerituks. Strateegiliste investeeringute ja ülevallaliste
tegevuste kavandamine toimub
keskselt, kohalike küsimuste lahendamine kohapeal piirkondades.
Kogukonnakogude kaudu tagatakse valla valitsemisel kontakt
piirkondade elanikega. Meil on
juba täna osades piirkondades olemas eelnev kogemus ja toimivad
kogukonnakogud, mis tegelevad
kohapealse elu korraldamise küsimustega ja on vahelüliks keskusega suhtlemisel. Vastuvõetud
kogukonnakogu statuut annab
võimaluse piirkonna elanikel, kodanikuühendustel, ettevõtjatel ja
teistel huvigruppidel olla kaasatud
valla juhtimisse ja piirkonna seisukohalt oluliste otsuste langetamisse. Meie piirkondade hea käekäik
sõltub suuresti kohalike inimeste
ettevõtlikkusest ja pühendumusest
kohalike ülesannete lahendamisel.
Ühistransport
Valdade ühinemise järel tekkis
vajadus ühistranspordi ümberkorraldamiseks. Koostatud ühistranspordivõrgu analüüs ja inimestelt
saadud info põhjal on tänaseks
suurem osa ühistranspordist
ümber korraldatud. Meie inimesi
teenindab täna tihe tasuta ühistranspordiliinide võrk tagades
liikumise kooli, tööle, arsti juurde
või mujale. Esialgne segadus liinide ja kellaaegadega saab ajapikku
ümber ja inimesed harjuvad
uue olukorraga. Oluline on see,
et varem valla eelarvest kinni
makstud ühistransport on asendatud tasuta ühistranspordiga,
mis jätab vallale võimaluse võtta
kasutusele täiendavaid võimalusi
meie inimeste liikumisvõimaluste
parandamiseks või muude vajalike teenuste arendamiseks.
Uued lahendused valla juhtimisel
Juurutamisel ja kasutusele
võtmisel on uued IT-lahendused
ja e-teenused. Teeme aktiivset
koostööd riigi infosüsteemide
arendajatega tagamaks kogu

valla juhtimise vastavus infoturbe
nõuetele. Paremaks info kättesaamiseks on elanikel võimalik
osaleda volikogu istungitel nii kohapeal kui ka interneti teel oma
viibimiskohas. Koostöös teenuse
pakkujatega tegeleme kiirete
internetiühenduste loomisega
kõikides valla piirkondades, see
loob muuhulgas kaugtöö võimalused piirkonna elanikele.
Valitud on ja tegutseb noortevolikogu ja valmimas on eakate
nõukogu eelnõu. Erinevate sihtgruppide kaasamine võimaldab
teha kaalutud ja inimeste ettepanekuid arvestavaid otsuseid.

Täna võime kindlustundega
öelda, et Mustvee vald on asunud
uute arengute teele. Me seisame
kindlalt vastu katsetele pöörduda
aega, kus inimestega manipuleeriti, kus toimus ringkäendus, kus
eirati seadusi ja rahva raha kulutati mitte arenguteks, vaid võimul
püsimiseks. Töökad inimesed
valla asutustes ja erasektoris ning
ühtehoidev ja tegus koalitsoon
volikogus on selle pandiks.
Tegusat sügist, kindlat meelt ja
jõudu soovides
Jüri Morozov,
vallavanem

Программа развития волости Муствеэ
на 2018–2030 гг.
На своем заседании 26 сентября Волостной совет Муствеэ утвердил
программу развития волости Муствеэ на 2018–2030 годы. В этом номере
газеты мы представляем краткий обзор новой программы развития,
т.е. целей волости на следующие 12 лет. При составлении программы
исходной точкой служила мысль, что речь идет об общем документе,
на основе которого для каждой сферы можно было бы составить
более точные планы деятельности или развития. Не реже раза в год
документ будут пересматривать и корректировать перечень действий
и инвестиций. Через каждые три года будет оцениваться достижение
поставленных целей и проводиться опрос удовлетворенности жителей.
Видение волости Муствеэ на 2030 год:
Волость Муствеэ является центром Причудья – родным краем с
приятной жизненной средой, многокультурной общиной и предприимчивыми людьми, а также пунктом назначения визитов.
Направления развития волости Муствеэ:
1. Предприимчивая волость – в волости Муствеэ созданы выгодные условия для предпринимательства. Предприимчивость ценится
и поддерживается в любой сфере, с детства до взрослой жизни. Содействие оказывается удаленной работе и гибкой организации труда.
Предпринимателей замечают, их вовлекают в деятельность волости
по развитию.
2. Хороший родной край – в волости Муствеэ безопасная и приятная
жизненная среда, способствующая оседлости и переезду сюда семей.
Разные общины волости действуют «в одной лодке». Техническая инфраструктура современная и функционирующая, обеспечено хорошее
сообщение с волостным центром и в направлениях Таллинна и Тарту.
3. Заботливое самоуправление – в волости имеется упорядоченная
сеть образовательных учреждений с современной учебной средой.
Работа с молодежью, культурно-спортивная деятельность хорошо
организована и доступна всем желающим. Жителей поддерживают на
протяжении всего жизненного цикла, обеспечены высокоуровневые
услуги в области здравоохранения и социального обеспечения.
4. Столица Причудья – волость Муствеэ является центром Причудья, локомотивом развития туризма в регионе, регионом с доброй
репутацией, где обеспечены качественные региональные услуги и
созданы предпосылки к возникновению дополнительных рабочих мест.
По каждому направлению развития в программе приведены стратегические цели и перечень необходимых для их достижения действий
и инвестиций. Для достижения целей также установлены показатели,
чтобы знать, в правильном ли направлении идет движение (см. рисунок).
Проистекающий из программы развития финансовый план и конкретный перечень инвестиционных объектов отображен в волостной
бюджетной стратегии – она составляется на следующие пять лет.
Сейчас как раз бюджетная стратегия волости Муствеэ на 2018–2022 гг.
выставлена на публичное обсуждение, предложения по изменениям в
ней можно вносить до 15 октября. По проекту запланированными на
2019–2022 гг. крупными инвестициями (более 50 000 евро) являются
следующие:
• строительство водо-канализационных трасс в деревнях Рая-Тихеда
Кюкита
• реконструкция водо-канализационной сети деревень Кяэпа и Вооре
• дальнейшее развитие водо-канализационной сети поселка Авинурме
• строительство системы водоснабжения и канализации ВилузиМуствеэ
• строительство/реновация велосипедной дорожки Муствеэ-Рая
• строительство II этапа велосипедной дорожки поселка Авинурме
• строительство велосипедной дорожки поселка Лохусуу
• реновация южного мола порта Муствеэ
• реконструкция моста по ул. Йыэ в поселке Лохусуу
• автобусный павильон и зона ожидания в Авинурме
• реновация ограды кладбища Муствеэ
• сооружение Центра здоровья Муствеэ (строительство и оснащение)
• укрепление берега в береговой зоне и опорная инфраструктура
певческой эстрады Касепяэ
• реконструкция музея Калевипоэга
• реконструкция зданий в Касепяэ, по Сыпрусе 86
• реконструкция спортхолла, стадиона и старого здания школы Авинурме
• реконструкция детского сада Авинурме или строительство нового
здания
• реновация основной школы Вооре
• реновация школы Лохусуу
• строительство нового школьного здания или реконструкция существующих зданий в Муствеэ
• модернизация уличного освещения.
Программу развития волости Муствеэ на 2018–2030 гг. и проект
бюджетной стратегии можно найти на на сайте волости: mustveevald.
kovtp.ee.
Катрин Раямяэ,
			
советник по развитию
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Под ветром перемен нужно твердо держать руль
О т п у н к т а н а з н ач е н и я ,
которым было объединение
пяти волостей в единую волость
Муствеэ, в сторону будущего мы
начали движение совсем недавно.
И при переговорах об объединении,
и теперь, принимая новую программу развития, мы подтверждаем, что в будущем волость Муствеэ станет центром Причудья,
где в деятельности по развитию
исходят из принципов открытого
управления, новаторства и
сотрудничества с общинами.
Как мы, чу ть менее чем за
год, справились с движением
в направлении поставленных
целей, об этом сейчас и расскажем.
Наряду с вводом в работ у
структуры волостного
управления самая важная задача
волости состояла в получении
обзора финансового состояния
волости и установлении
контроля над затратами. Кредиты
объединившихся волостей мы
консолидировали в один пакет
и достигли того, что волость
Муствеэ обладает способностью
софинансировать инвестиции.
Самая большая проблема состояла в большой кредитной нагрузке
города Муствеэ, превышавшей
допустимый предел, а также
отсутствии средств на текущие
расходы, в результате чего образовались крупные задолженности. Сегодня у нас на банковских
счетах достаточно денег, чтобы
справиться с обязательствами,
которые волость приняла на
себя. Бюджетная стратегия на
2018–2022 гг., направленная на
публичное обсуждение, позволяет
нам претворить в жизнь действия
по развитию, улучшающие среду
обитания и условия жизни наших
людей.
Представляем обзор по
важнейшим сферам:
Образование, работа с
молодежью и спорт
От с ов ок у пного бюдже т а
затраты на эту сферу составляют
половину от объема бюджета
волости. Нашей самой большой
проблемой являются высокие
хозяйственные затраты из расчета
на ученика. Проще говоря, при
небольшом количестве учеников
нам нужно обслуживать крупные
школьные здания, их отапливать
и содержать в порядке. По
сос тоянию на сегодняшний
день в волости Муствеэ пять
общеобразовательных школ, из
них две гимназии и три основных
школы (из которых две являются
детскими садами-школами), одна
музыкально-художественная
школа и два детских сада.
Какие изменения введены за
год в этой сфере? В школе Вооре,
в состав которой входят детсадовские группы в Вооре и
Кяэпа, в ближайшее время будут
построены новые помещения
для детей группы Вооре. Этим
улучшится использование помещений в школьном комплексе
Вооре, а в многоквартирном
доме освободятся помещения,
пригодные для проживания.
В школе Лохусуу, где школа и
детский сад уже располагаются
в одном доме, в соответствие
с т р е б ов а ниями прив едено
качество воды, для этого были
пос троены водоочис тные
сооружения. В сотрудничестве
школ волости в Муствеэской
школе скоро будет готов учебный
класс естественных наук,
которым смогут пользоваться
все школы волос ти. В этом
году Муствеэская музыкальнохудожественная школа, кроме
работающего уже год отделения

в Авинурме, открыла также отделение и в школе Вооре, куда
на сегодня зарегистрировалось
20 учеников, а 4 еще ждут своей
очереди. Количество учеников
музыкально-художественной
школы уже составляет 101.
Преобразования в руководстве
школ привело к нам трех новых
руководителей: директором
Муствеэской школы и
Пейпсиской гимназии является
Арне Пийримяги, школы Вооре
– Кадри Суни, Муствеэской
музыкально-художественной
школы – Лаури Вяйнмаа. Создано
новое учреждение – Детский сад
Муствеэ – работающее в двух
зданиях, в Муствеэ и Тихеда.
Детским садом Муствеэ руководит Марис Рохтла. Создан
т а к же Мол од е ж н ы й ц е н т р
Муствеэ, который начнет работу
в начале нового года, будет
руководить и координировать
работ у молодежных комнат.
Молодежные комнаты получили
новую о б с т ановк у, а т акже
поддержку для организации
досуга молодежи. К руководству
спортхоллом Мус твеэ и
спортивной сферой волости
приступил Тийт Таммару. Мы
верим, что вскоре возможности
активного участия в различных
тренировках и соревнованиях
расширятся для всех. В сфере
образования и работы с молодежью работают преданные и
компетентные люди. Я верю, что
в результате совместной работы
наших руководителей образовательной сферы и учителей, а
также попечительских советов
мы найдем всем проблемам
необходимые решения.
Реформы экономической
сферы
Важную реорганизацию
нужно срочно провести также в
экономической сфере волости.
Каждый месяц задержки с этим
означает расходы для нашего
бюджета. Прежде всего надо
упорядочить управленческую
структуру сферы и перейти на
современные решения в тепловом
и водном хозяйстве. Изменения
нужны нам также для экономии
р а с х одов и п ри вле че н и я в
инвестиции частного капитала.
В реконструкции нуждаются
котельные Муствеэ, Авинурме,
Кяэпа и Вооре, нужно проложить
новые теплотрассы. На опубликованное волостной управой
Муствеэ публичное сообщение
ответило одно предприятие по
производству тепловой энергии, которое готово взять на
себя теплоснабжение и обязуется произвести необходимые
инвестиции в перестройку котельных и строительство новых
трасс. Люди, которые открыто
или втихаря борются против
этих процессов, распространяя
в СМИ и среди людей ложную
информацию, исходят из своих
личных интересов, и их не трогает
жизнь людей и волости в целом.
Эксплуатацией систем
водоснабжения и канализации
и новыми инв е с тициями в
большинстве районов волости
Муствеэ занимается AS Emajõe
Veevärk. В городе Муствеэ эти
задачи выполняет OÜ Mustvee
Linnavara. Экономически целесообразно перейти во всей
волости на одного оператора и
закончить эту путаную ситуацию.
В прибрежной зоне Чудского
озера, включающей районы от
Омеду до Вилузи, нужно создать
единый район сбора сточных вод,
где действует одно предприятие
водного хозяйства. Это даст нам

возможность целостного развития водного хозяйства и более выгодных инвестиционных условий.
Для продвижения по этим
вопросам в экономической сфере
образована комиссия теплового
хозяйства и ведутся переговоры
с AS Emajõe Veevärk.
Деятельность по развитию и
инвестиции
Направления и условия
де я т ел ь но с т и по р а з в и т и ю
оп р ед ел я ю т с я р а з л и ч н ы м и
документами по развитию и
правовыми актами. Волостной
совет Муствеэ принял
новую программу развития,
инициирована общая планировка
волости Муствеэ и оценивание
воздействия на окружающую среду,
а также на публичное обсуждение
направлена бюджетная стратегия.
Подчиненные у чр еж дения
пересматривают свои программы
по развитию. Скоро потребуют
обновления сегодня еще
действующие программы развития
по сферам (тепловое хозяйство,
водное хозяйство и пр.).
При произведении инвестиций
волостная управа исходит из
договора об объединении и
решений волостного совета, но,
естественно, также из финансовых
возможностей волости.
Для произведения крупных
инвестиций мы ходатайствуем
о субсидиях из разных фондов,
а деньги волости используем на
самофинансирование. Таким
способом мы сейчас строим и в
ближайшие годы построим сети
водоснабжения и канализации
в Касепяэ, Авинурме, Кяэпа и
Вооре. При поддержке Европейского социального фонда идет
строительство Центра здоровья
Муствеэ. Велосипедная дорожка
Муствеэ-Касепяэ тоже будет
строиться при поддержке фондов.
Очень важный вклад в развитие
мес тной инфрас трукт у ры
внесло государство, построив
в городе Мус твеэ новые
проезжие дороги и пешеходные
дорожки. Важные инвестиции
производит и частный сектор,
что говорит о возросших чувствах
уверенности и доверия. Только
что построенная скотоводческая
ферма в деревне Кяраси, строительство нового продуктового
магазина в городе Муствеэ, строительство магазина стройматериалов, которое вскоре начнется, и
только что начавшееся строительство автозаправочной станции,
строительство новых и реновация
старых жилых домов или иная
инвестиционная деятельность со
стороны частного сектора создают в волости рабочие места, услуги более высокого уровня и хороший имидж. Мы рады тому, что
из программы рассредоточенного
поселения были удовлетворены
все отвечавшие требованиям
х од ат а й с т в а . В р е з у л ьт ат е
улучшаются условия жизни
наших людей.
Социальная сфера
В социальной сфере
цель с о с тои т в р а зр аб о тке
многогранного пакета услуг
для оказания помощи людям,
оказавшихся в тяжелой
жизненной ситуации. В районах
услуг работают социа льные
работники и поставщики услуг
н а д ом у. Д л я о б е с пе че н и я
доступности необходимых услуг
и безопасности жизненной среды
мы сотрудничаем с действующими
в нашей волости попечительскими
и гос ударственными учреждениями.
Рост государственных пособий

с января будущего года повысит
пособие на первого и второго
ребенка до 60 евро в месяц. Для
улучшения жизненных условий
многоде тных семей семья с
тремя детьми будет получать
более 500 евро в месяц. Для
улучшения положения родителяодиночки создан алиментный
фонд, улучшилась доступность
молодежной деятельности по
интересам, бесплатный обед
предлагается во всех школьных
ступенях. Оказываемые
гос ударством и местными
самоуправлениями услуги и
пособия создают в наших семьях
увереннос ть, что рождение
ребенка не столкнет семью в
бедность, а обеспечит всем равные возможности справиться.
Мы прис т упили к поиск у
решения в вопросе сооружения
в Авинурме пункта семейного
врача и нахождения доктора.
Принимаем участие в проекте
приведения в порядок 500 домов,
цель – в семейных хозяйствах,
ис п ы т ы в а ющ и х т р уд но с т и ,
решить критичные проблемы
с пожар о б е з опасно с тью на
общую сумму 21 560 евро. Мы
т акже у час твуем в проекте
приспособления жилищ людейинвалидов, по которому в жизнь
будет претворено 20 адаптаций на
общую сумму 98 128 евро, из них
дотация составит 83 408,80 евро и
самофинансирование 14 719 евро.
Сфера культуры и местные
инициативы
Прошедшие десять месяцев
для деятелей культуры прошли
под знаком напряженной
работы и насыщенности. Наряду
с крупными мероприятиями
проводится повседневная
культурная жизнь, активны и
старые, и молодые. Определенные
и важные для местных жителей
за дачи выполняют мес тные
у чреждения к ульт у ры и
библиотеки. В разных формах
работают общества и сообщества,
поддерживающие нашу особую
и м н о г о л и к у ю к у л ь т у р у.
Инициировано создание в Касепяэ
музея, знакомящего с местной
к ульт у р ой. По инициатив е
местных активистов проводятся
Kääpa OTT, дни кафе, ярмарки и мероприятия. Признания
достойны мероприятия,
воссоздающие нашу историю
и и с т о ри ч е с к у ю к у л ьт у р у,
мероприятия, проводимые в
честь боровшихся за свободу и
пострадавших от тоталитарного
режима. Достойный похвалы
труд работников этой сферы
создал нашей волости добрую
реп у т ацию и привел к нам
близких и далеких гостей для
знакомства с волостью. Чтобы
улучшить управление сферой и
координацию деятельности при
проведении мероприятий, мы с
нового бюджетного года внедрим
изменения.
Привлечение людей к
организации жизни в волости
Мы поставили перед собой
цель – сделать у пр а вление
волостью Муствеэ открытым
и децентрализованным.
Планирование стратегических
инвестиций и действий,
затрагивающих волость целиком,
происходит централизованно,
местные вопросы решаются на
местах. Посредством общинных
советов при управлении волостью
о беспечивае тся контакт с
местными жителями. Уже сегодня
у нас в некоторых районах имеются
и опыт, и деятельные общинные
советы, которые занимаются

организацией жизни на местах
и являются промежу точным
звеном при общении с центром.
Принятый статут общинного
совета дает жителям района,
гражданским объединениям,
предпринимателям и другим
з аинтересов анным группам
возможнос ть учас твовать в
управлении волостью и принятии
важных для района решений.
Жизнь наших районов во многом
зависит от предприимчивости
местных жителей и их
п р и в е рж е н н о с т и р е ш е н и ю
местных задач.
Общественный транспорт
После объединения волостей
возникла потребность в
реорганизации общественного
транспорта. Был составлен анализ
сети общественного транспорта,
и по полученной от жителей
информации на сегодня основная
часть общественного транспорта
реорганизована. Наших людей
обслуживает сегодня плотная
сеть бесплатного общественного
транспорта, обеспечивающая
пе р ед в и же н ие в ш кол у, на
работу, к врачу или в другие
места. Первоначальная путаница
с линиями и временем постепенно
исчезнет, и люди привыкну т
к новой ситуации. Важно то,
что общественный транспорт,
который ранее оплачивался
из бюджета волости, заменён
на бесплатный транспорт, что
оставляет волости возможность
использовать дополнительные
средства на улучшение
возможностей передвижения
наших людей или же развитие
других необходимых услуг.
Новые решения в управлении
волостью
Внедряются и вводятся в работу
новые инфотехнологические
решения и услуги. Мы ведем
активно е сот рудниче с тв о с
разработчиками государственных
инфосистем, чтобы обеспечить
соответствие управления волостью требованиям информационной безопасности. В целях
лучшего доступа к информации
жители могу т участвовать в
заседаниях волостного совета
и непосредственно на месте, и
по Интернету в местах своего
пребывания. В сотрудничестве
с поставщиками услуг мы
занимаемся созданием соединений
быстрого Интернета во всех
районах волости, что, кроме
прочего, создаст жителям районов
возможности удаленной работы.
Избран и действует молодежный волостной совет, идет
составление проекта сове та
пожилых людей. Привлечение
различных целевых групп
позволит принимать взвешенные
решения, учитывающие
внесенные людьми предложения.
Сегодня мы можем с
уверенностью говорить, что
волость Муствеэ вступила на
новый путь развития.
Мы твердо противос тоим
попыткам вернуться во время,
когда людьми манипулировали,
действовала круговая порука,
законы игнорировались, а народные деньги тратились не на
развитие, а на удержание власти. И залогом этого являются
работящие люди в волостных
учреждениях и частном секторе,
а также сплоченная и сильная
коалиция.
С пожеланиями энергичной
осени, сильного духа и сил,
Юрий Морозов,
волостной старейшина

Teade ruumikuju
muutmise otsuse
eelnõu avalikustamise
kohta
Mustvee Vallavalitsus suunas avalikustamisele Avinurme
alevikus ja Kõveriku külas asuva Rakvere tänava ruumikuju
muutmise otsuse eelnõu, millega on võimalik tutvuda veebilehel mustveevald.kovtp.ee
Arvamusi, ettepanekuid ja
vastuväiteid saab eelnõu kohta
esitada Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28,
Mustvee linn, Jõgeva maakond
või info@mustvee.ee kuni 25.
oktoobrini 2018.

По программе
рассредоточенного
поселения поддержку
получили
29 ходатайств
В этом году волость Муствеэ
для сооружения систем водоснабжения и канализации, а
также подъездных путей окажет поддержку 29 хозяйствам,
проживающим в районах рассредоточенного поселения.
Сумма дотации волости Муствеэ на 2018 г. составляет 37
272 евро. К этому добавится
сумма государственной поддержки в таком же размере,
то есть совокупная поддержка
семьям составит 75 545 евро.
Собственное участие ходатаев
составляет не менее 33%, или в
совокупности 37 948 евро.
По сферам самую большую
поддержку получили сооружение или реконструкция систем водоснабжения – 13 ходатайств на сумму 33 693 евро. В
сфере канализации поддержку получит 10 ходатайств на
сумму 19 341 евро, для строительства подъездных путей
одобрено 6 проектов на сумму 21 510 евро. Более точная
информация на сайте волости
Муствеэ: mustveevald.kovtp.ee/
hajaasustuse-programm.
Катрин Раямяэ,
советник по развитию

Поддержка MTÜ из
бюджета волости
Гражданские объединения
могут ходатайствовать о дотациях на культурно-спортивную деятельность, работу
с молодежью, социальную работу, расширение возможностей сельского движения, развитие деятельности в области
гражданской инициативы и
содействие сотрудничеству
жителей волости.
Для получения средств из
бюджета 2019 г. ходатайство
в волостную управу Муствеэ
следует подать к 1 ноября
2018 г. Впервые ходатайство
можно подать в Интернете
на адрес: mustveevald.kovtp.ee.
Вторая возможность: послать
ходатайство с дигитальной
подписью на адрес э-почты:
info@mustvee.ee или принести на бумажном носителе в
волостную управу или центр
услуг.
Порядок дотирования объединений и бланк ходатайства
доступны на сайте волости
Муствеэ:
mustvee.ee/mtu-taotlus
Более подробная информация:
Катрин Раямяэ,
э-почта: katrin@mustvee.ee,
тел: 513 833
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Mustvee valla spordiinimeste ümarlaud

Lõuna-Koreas toimunud 13. Päästjate Maailmamängudel
esindas Eestit teiste seas ka Aleksander Matrossov Mustvee päästekomandost. Aleksander tuli võistlustelt tagasi
kolme medaliga, kogu võistkond aga 48 medaliga. MVT

Suured tänud
Mustvee Vallavalitsus, OÜ MFO,
OÜ Rauduks, OÜ Germani talu,
OÜ Hansura, Avinurme Pritsimeeste Selts,
Aivar Anijago, Ülle Rosin, Hans Mõttus,
Villu Reiljan aitamaks osaleda 13-l
Tuletõrje Maailamängudel Lõuna-Koreas,
kust tulin tagasi kolme medaliga.
Aleksander Matrossov

Avinurme õpilased osalevad
keskkonnaalastel õppekäikudel
Keskkonna Investeeringute Keskus toetab üldharidussüsteemi
õpilaste keskkonnateadlikkuse
suurendamiseks osalemist loodusja keskkonnahariduskeskuste või
keskkonnakaitse ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides. Avinurme
Gümnaasium on toetust taotlenud
juba aastast 2008. Ka sellel aastal
sai projekt rahastuse ning kõigil
klassidel on võimalik osaleda KIK-i
rahastatud õppeprogrammides.
Keskkonnaalaste õppeprogrammide eesmärk on lisaks valdkondlikele teadmistele pakkuda
lastele positiivset elamust vahetus
looduses, et soodustada huvi ja
armastust looduse ja selles valitsevate põnevate seoste vastu.
Kui inimeses on lapsena tekitatud
positiivset huvi looduse vastu, siis
tahab ja oskab ta sellest hoolida
ka oma hilisema täiskasvanuelu
kõikidel otsustustasanditel.
18. septembril toimus 7. klassi
õppepäev Metsamõisa talu Puhta
Vee teemapargis. Päev algas matkaga Varangu siniallikate ja karstilehtrite juurde, kus saadi teavet
allikate ja karsilehtrite tekkimisest.
Matkarajal tutvuti looduskaitse all
olevate taimedega ja metsaelanike
tegevusjälgedega. Õppehoones
toimus arutelu Maa tekkest ja
arengust. Omandati uusi teadmisi
kivimitest ja fossiilidest. Päev
lõppes uudistamisega mesilaste
vaatlustaru juures.
6. klassi õppepäev toimus 25.
septembril Väätsa rabasse Järvamaal. Õpperetke käigus saadi infot
rabade kujunemisest ja arengust,
rabade erinevusest võrreldes metsa
elukooslusega, turba koostisest
ja ajaloolistest leidudest. Samuti

seda, kuidas kasutatakse turvast
kui maavara ja millised on kaevandamisega kaasnevad ohud
loodusele, rabataimestikule ja
-loomastikule. Õppepäeva raames
külastati ka Wile Farmi Türi vallas,
kus kasvatatakse Lõuna-Ameerikast pärit villaloomi alpakasid.
Saadi teada, mida alpakad söövad,
kuidas meie kliimas vastu peavad
ning et nende vill on väga luksuslik, pehme ja seitse korda soojem
kui lambavill.
Gümnaasiumiõpilased osalesid
Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia
korraldatud looduslodjaretkel
„Universum ja Meie“. Hilisõhtul
toimunud õppekäigu raames sõideti lodi Jõmmuga Emajõel ning
otsiti vastust küsimustele: Kui suur
on universum ja kui väike on meie
koduplaneet? Kuidas on universum
ehitatud ja kuidas me seda teame?
Mida näevad taevas tänapäeva
inimesed ja mida nähti vanasti?
Kuidas on tähistaevas aidanud
inimest ajaloos ja kuidas aitab
praegu? Kuidas mõjutab universum Maa loodust? Kuidas mõjutab
inimtegevust ilmaruumi praegu ja
tulevikus? Õnneks näitasid tähed
end pilvede vahelt ning aeg-ajalt
oli näha ka jõekaldal pimeduses
askeldavaid metsloomi.
Ülejäänud klassid osalevad õppeprogrammides selle õppeaasta
jooksul, näiteks Tartu Ülikooli
loodusmuuseumis programmis
„Eksootilised loomad“, Pernova
Hariduskeskuses Pärnus programmides „Elektrivool metallides ja
vesilahustes“ ning „Astronoomia
internetis ja nutiseadmetes“.
MARIKA SCHASMIN,
AG huvijuht

2. oktoobril, toimus Mustvee
Kultuurikeskuse galeriis meie
valla spordiinimeste ümarlaud.
Tegemist oli ilmselt esmakordse
sedalaadi suurema kokkusaamisega. Kohale oli tulnud rõõmustavalt palju osalejaid pea
kõikidest piirkondadest. Erinevatel põhjustel ei saanud tulla
Lohusuu kogukonna esindajad.
Ühise laua taga oli kokku 16
osalejat.
Alustuseks tutvustas ennast
Mustvee spordihoone juhataja
ja siis sai sõna tervituseks vallavanem. Peale avasõnasid mindi
päeva oluliste teemade juurde.
Rühmatööna said iga piirkonna
esindused kaardistada olukorda
oma piirkonnas. Tekkis aktiivne
arutelu ka väikestes gruppides.
Vajalik info igal juhul edasi liikumiseks. Eks igal piirkonnal on
omad mured, asjad mis vajavad
muutmist ja parandamist. Samas
sai selgeks et meil on erinevates
piirkondades palju ägedaid traditsioone, üritusi.
Samuti spordirajatisi, mis on
erinevas seisus. Spordirajatiste
hetkeolukord, nende haldamine
ja hõivatus ning avatus vallarahvale on hetke üks peamisi
teemasid. Samuti see, kuidas
kaasata rohkem valla noori ja
ka teisi inimesi rohkem sporti
ma. Põgusalt vahetati mõtteid
ka teemal, milline võiks olla
spordirajatiste edasine halda-

mismudel. Kohalolnud leidsid,
et täna puudub ühtne koordineerimine ja et edaspidi võiks seda
teha kogu valda hõlmav Mustvee
valla spordikeskus. Väiksemad
rajatised võiksid olla ka edaspidi
kohaliku kogukonna hallata ja
vallata. Leiti, et korrastamist
vajab kogu selle haldamise temaatikaga seonduv.
Teise olulise teemana käsitleti
noortega seonduvat huvitegevust ja treeninguid. Ühe olulise
punktina toodi välja, et vald
peaks lisaks spordiharrastusele
toetama ka seda, et tekiks treenereid just oma vallast, toetada
võiks nende koolitamist. Seeläbi
jääks nii mõnigi noor ilmselt ko-

duvalda just sellesse valdkonda
tööle.
Kolmanda suure teemana
räägiti erinevatest üritustest.
Igas piirkonnas on mitmeid pika
traditsiooniga üritusi, mida peab
säilitama ja arendama. Samas
peaks juurde tekkima üritusi,
sarju mis seoks kõiki valla piirkondi ühtseks kogukonnaks.
Lähema aja väljakutsed on selles osas Peipsiäärsete valdade
talimängud mis 2019. aastal on
meie valla korraldada, samuti
iga-aastane uisumaraton. Räägiti
ka rahast. Spordihoone juhataja
innustas klubisid olema aktiivsed kirjutama projekte leidmaks
rahastust oma ideedele. 1. no-

vember on Mustvee vallale projektide esitamise tähtaeg. Käimas
on valla uue eelarvestrateegia
arutelu, kus võiks olla ilmselgelt
rohkem tähelepanu spordirajatistele. Ühe näitena rajatisest,
mis vajab kiiret seisukohavõttu
on Mustvee linna spordihoone.
Spordihoone on ehitatud pea
veerand sajandit tagasi ja ainuke
asi, mis on märkimisväärselt parendatud on kolm aastat tagasi
vahetatud saali põrand. Seda,
et olukord pole kiita, nentis ka
vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon oma väljasõiduistungil
spordihoonesse.
Ja viimase suure teemana
käsitleti info liikumist laiemas
plaanis.
Siin on ette näidata ka käegakatsutav ja silmaga vaadatav
tulemus.
Nimelt on valminud uue valla
spordielu kajastav veebileht
aadressiga www.spordikeskus.
mustvee.eu. Leht mida kogu
spordikogukond peaks nüüd
sisuga täitma hakkama.
Igal juhul oli väga sisukas kohtumine kõigile, sest nagu öeldud
oli see esimene kord ühendvallas kus eri piirkondade omaala
tegijad kokku ja tuttavaks said.
Koostegemises peitub jõud ja ainult selliselt tegutsedes viime me
spordi asja Mustvee vallas edasi.
TIIT TAMMARU,
Mustvee spordihoone juhataja

Mustvee valla arengukava 2018–2030
26. septembri istungil kinnitas Mustvee Vallavolikogu valla
arengukava aastateks 2018–
2030. Seekordses lehes teeme
lühikokkuvõtte värskest arengukavast ehk valla sihtidest järgmiseks 12 aastaks. Arengukava
koostamisel võeti lähtekohaks,
et tegemist on üldise dokumendiga, mille alusel oleks võimalik
igas valdkonnas koostada täpsemad tegevuskavad või arenguplaanid. Vähemalt korra aastas
vaadatakse dokument üle ning
tehakse korrektuure tegevuste
ja investeeringute nimekirjas. Iga
kolme aasta tagant hinnatakse
seatud eesmärkide saavutamist
ning viiakse läbi elanike rahulolu
küsitlus.
Mustvee valla visioon
aastaks 2030:
Mustvee vald on Peipsimaa
keskus – meeldiva elukeskkonna,
mitmekultuurilise kogukonna
ja ettevõtlike inimestega atraktiivne kodupaik ja külastuse
sihtkoht.
Mustvee valla arengusuunad:
1. Ettevõtlik vald – Mustvee
vallas on loodud ettevõtluseks
soodsad tingimused. Ettevõtlikkust väärtustatakse ja toetatakse
igas valdkonnas lapseeast täiskasvanuni. Soodustatakse kaugtööd ja paindlikku töökorraldust.
Ettevõtjad on märgatud ja kaasatud valla arendustegevusse.
2. Hea kodupaik – Mustvee
vallas on turvaline ja meeldiv
elukeskkond, mis toetab perede
siia jäämist ja tulemist. Valla erinevad kogukonnad tegutsevad
„ühes paadis“. Tehniline taristu
on kaasaegne ja toimiv, tagatud
on hea ühendus valla keskuse
ning Tartu ja Tallinna suunal.
3. Hooliv omavalitsus –
Vallas on kaasaegse õpikeskkonnaga korrastatud haridusvõrk.
Noorsootöö, kultuuri- ja sporditegevus on hästi korraldatud ja

kõigile soovijatele kättesaadav.
Elanikud on toetatud terve elukaare vältel, tagatud on heal
tasemel tervishoiu- ja sotsiaalteenused.
4. Peipsi pealinn – Mustvee
vald on Peipsimaa keskus, piirkonna turismi arenguvedur ja
hea mainega piirkond. Mustvee
linn on toimepiirkonna keskus,
kus on tagatud piirkondlikud
kvaliteetteenused ning loodud
eeldused täiendavate töökohtade
tekkeks.
Iga arengusuuna all on arengukavas toodud strateegilised
eesmärgid ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja investeeringute loetelu. Lisaks on
eesmärkide täitmise hindamiseks
seatud mõõdikud, et teada saada, kas liigutakse õiges suunas
või mitte (vt joonis).
Arengukavast tulenev finantsplaan ja konkreetne investeeringuobjektide loetelu on kajastatud valla eelarvestrateegias
– see koostatakse järgmise viie
aasta kohta. Hetkel ongi käimas
Mustvee valla eelarvestrateegia
2018-2022 avalik väljapanek,

mille kohta saab muudatusettepanekuid esitada kuni 15.
oktoobrini. Eelnõu kohaselt on
kavandatavad suuremad (üle
50 000 euro) investeeringud
2019–2022 järgmised:
• Vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine Raja–Tiheda–Kükita
külades
• Kääpa ja Voore küla vee- ja
kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
• Avinurme aleviku vee- ja
kanalisatsiooni edasiarendamine
• Vilusi-Mustvee vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine
• Mustvee-Raja kergliiklustee
rajamine/renoveerimine
• Avinurme aleviku kergliiklustee ehitus II etapp
• Lohusuu aleviku kergliiklustee ehitus
• Mustvee sadama lõunamuuli
renoveerimine
• Lohusuu alevikus Jõe tn silla
rekonstrueerimine
• Avinurme bussioote ala ja
paviljon
• Mustvee kalmistu piirdeaia

renoveerimine
• Mustvee Tervisekeskuse rajamine (ehitus ja sisustus)
• Kasepää rannaala kaldakindlustus ja laululava tugitaristu
• Kalevipoja Muuseumi rekonstrueerimine
• Kasepää Sõpruse 86 hoone
rekonstrueerimine
• Avinurme Spordihoone,
staadioni ja vana koolihoone
rekonstrueerimine
• Avinurme lasteaia rekonstrueerimine või uue hoone ehitamine
• Voore Põhikooli renoveerimine
• Lohusuu Kooli renoveerimine
• Mustvee uue koolimaja
ehitamine või olemasolevate
hoonete rekonstrueerimine
• Tänavavalgustuse kaasajastamine
Mustvee valla arengukava
2018-2030 ja eelarvestrateegia
eelnõu on leitavad valla kodulehelt mustveevald.kovtp.ee.
KATRIN RAJAMÄE,
arendusnõunik

Mustvee valla strateegiakaart

Mustvee vald on Peipsimaa keskus – meeldiva elukeskeskkonna, mitmekultuurilise kogukonna ja
ettevõtlike inimestega atraktiivne kodupaik ja külastuse sihtkoht
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ettevõtlus
aktiivsus

HEA KODUPAIK

2. Turvaline
elukeskkond, mis
toetab
perede
jäämist ja
tulemist siia

Avatud valitsemine

3. Valla
kogukonnad
ühes
paadis

4. Korralik
taristu ja
ühendused

PEIPSI PEALINN

HOOLIV OMAVALITSUS

5.Kaasaegse
õpikeskkonnaga
korrastatud
haridusvõrk

6. Aktiivne
ja
korraldatud
noorsootöö,
kultuurielu
ja sporditegevus

Uuenduslikkus

7. Heal
tasemel ja
kättesaadavad
tervishoiuja sotsiaalteenused

8. Kõrge
haldusvõimekus

9. Mustvee
vald on
Peipsimaa
keskus,
piirkonna
turismi
arenguvedur ja hea
mainega
piirkond

10. Mustvee
linn on
toimepiirkonna
keskus

Kogukondlik koostöö

Spordipäev Mustvee koolides
Ilusal soojal 20. septembri
hommikul kogunesid Mustvee linna kahe kooli õpilased
Mustvee jalgpallistaadionile,
et võtta mõõtu kergejõustiku
neljavõistlusel.
Joosti erinevaid distantse,
visati palli ja tõugati kuuli. Alad
olid linnaruumi ära jagatud.
Pikemaid distantse joosti järve
ääres ja metsas, kuuli tõugati ja
palli visati Peipsi Gümnaasiumi
juures ning kaugushüpe ja 60m
toimusid Mustvee Kooli juures.
Kohtunikeks olid mõlema
kooli õpetajad ja koormustest
vabastatud õpilased. Pärast
põhialade lõppu jõuti veel ühiselt teatevõistluseid teha. Elati
teineteisele kaasa, ergutati
ning tunti rõõmu üksteise tulemustest.
Kehalise kasvatuse õpetajate
Anneli Soosaare ja Roman Miti
eesmärk on ikka arendada noortes huvi sportlikke harjumuste
vastu.
28. septembri hommikul, üleeuroopalisel koolispordipäeval
koguneti Mustvee spordihoo-
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nesse autasustamisele.
Võitjad: Dora-Liisa Tooming,
Marili Vallimäe, Ksenija Lill,
Stefan Klemenok, Miroslav
Bõstrov, Georgi Võssotski,
Emma Lotte Kivimurd, Marija
Šutova, Johanna Hinno, Kevin

Reimets, Mihail Lodeikin, Preston Rasmus Lehis, Erika Rebane, Annika Õunapuu, Kristiina
Saar, Maksim Ljukov, Kahro Oja,
Tauno Kittask, Liina Krehova,
Alondra Kuusik, Tatjana Silova,
Marko Nikiforov, Erik Kaasik,

Oktoober Kalevipoja Kojas
Sügis on käes ja imeilus suvi
selja taga. See ei tähenda, et
hooaeg on Kojas läbi saanud.
Kooligrupid on jätkuvalt oodatud kas eepose tutvustust kuulama, koduloo näitust uudistama
või siis seiklema. Täpsem info
ikka www.kalevipojakoda.ee
Mis veel uudist? Meil on nüüd
ametlikult oma rahvamaja kass
– Ronja, kes tänab meid iga
päev väikse kingitusega ukse
taga.
Aida katuse vahetus on täies
hoos ja saab mõne nädala pärast
valmis. Aitäh veelkord Aivar
Kokale ja Linda Olmarule, kes
selle eest hea seisid, et meil
oleks ressurssi seda teha.
Ja viimaseks uudiseks on see,
et rahvamajas on oktoobris tu-

Tarmo Treial, Alina Krivoglazova, Aljona Kostromina, Jelizaveta Novak, Daniil Otrutskiy, Sten
Smirnov, Daniil Bõstriv.

lemas kaks sündmust:
20. oktoobril kell 15 tähistame Hõimupäeva. Kuna juba
mitu aastat on Hõimupäeval
käinud Kojas külas keegi põnev
persoon, siis sel aastal on meie
külaliseks Külli Must, kes räägib
oma põnevatest tegemistest ja
ka plaanidest tulevikuks. Kuna
Külli on väga mitmekülgsete
huvidega inimene, siis on teda
kõigil põnev kuulama tulla. Ja
üks tema järgmisi mõtteid on
meil sel korral ka kavas kaasata.
Nimelt kama, erinevas mõttes
ja võtmes. Tule ja saad teada,
millega täpsemalt tegemist.
26. oktoobril kell 18.30 on
meil kinoklubi ja näitamisele
tuleb film ‘Võta või jäta’.
Annika Oras

LOHUSUU VABAAJAKESKUSE

Anneli Soosaar,
Mustvee Kooli õpetaja

„Citius! Altius! Fortius!“
«Быстрее, выше, сильнее!» - девиз олимпийцев, который лучше
всего отражает настроение всех,
кто собрался 20 сентября на
школьном стадионе.
Каждый год мы стараемся провести спортивный день как-то
по-особенному, например, соединить спорт и творчество, спорт
и кулинарию. Этот год не стал
исключением, потому что в этом
году был проведёны совместные
соревнования двух школ нашего
города. Все участники были разделены по возрастному признаку,
и начались состязания: толкание
ядра, прыжки в длину, бег на
короткую и длинную дистанции,
весёлые эстафеты. Для соревнований было выделено несколько
спортивных площадок: на берегу
озера, на школьных стадионах
Пейпси гимназии и Муствеэской
школы, на лесной тропе.
Погода не подвела, и тёплый,

ясный, красивый осенний день
подарил хорошее настроение
всем участникам. Но главное –
это задор и азарт, который двигал
юными спортсменами. Малыши
дружно бегали наперегонки на
дистанцию 60 метров, средние
классы толкали ядро, чувствуя
себя настоящими атлетами, гимназисты ставили рекорды по
прыжкам в длину. Всем было
весело и хорошо, но и о соперничестве не забывали.
Не отставали от ребят и учителя, выступавшие в роли беспристрастных судей и мудрых
наставников. Но все ждали подведения итогов. Награждение
состоялось через неделю в спортивном зале, где лучшие из лучших были награждены медалями
и вкусным шоколадом.
Роман Митт,
учитель физкультуры
Пейпси гимназии

Liikumis-ja tehnikaringi elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa
Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi
rahastatab haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi " Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.eidi
sisuteksti

Seikluskasvatus seikluspargis

Алина Кривоглазова – чемпионка гимназии готовится к броску.

Стен Смирнов бежит за сереФоты: Н.А. Ракша-Круус
бром!

Kalevipoja kepikõnni sarja esimene etapp
Augustikuu viimasel pühapäeval toimus Kalevipoja kepikõnni
sarja esimene etapp. Kokku
toimus kolm etappi: esimene ja
teine Voorel ning kolmas Saare
järve ääres 13. septembril, kohe
peale Saare järve jooksu.Kõik
rajad olid kenasti läbitavad. Iga
etapi lõpus loositi osavõtjate seas
välja erinevaid auhindu.
Kolme etapi kokkuvõte tehti
Saare järve ääres, peale viimast
etappi, kus loositi kõigil kolmel

etapil kepikõndijate vahel välja
„Aeg maha” hotelliveeb 100 eurone kinkekaart, mille loosiõnn
naeratas Jaana Pütseppale.
Kokku kolmel etapil osales 26
kepikõndijat.
Aitäh toetajatele: Mustvee
vald ja Jõgevamaa Spordiliit
Kalju.
Korraldajaks: Saare valla kultuuri- ja spordiselts
Kõike kaunist,
Kadri Kommer

Saare järve jooks
Neljapäeval, 13. septembril,
toimus järjekordne, arvult 35.
Saare järve jooks, mida korraldas Saare valla kultuuri-ja
spordiselts.
Sellel aastal erines jooks
teistest Saare järve jooksudest,
nimelt kasutasime kiipe, mis
tegi korralduse veidike lihtsamaks ja kiiremaks.
Naiste üldvõitjaks tuli Kai
Saar ajaga 0:27:42,62

Meeste üldvõtjaks tuli Eno
Vahtra ajaga 0:22:59,43
Sündis ka Saare järve jooksu
osalejate rekord, milleks 126
jooksjat, kellest üks katkestas.
Aitäh, rajameistritele Jüri
Puusepp ja Vello Päll ning sekretär Maarika Kits.
Aitäh toetajatele: Mustvee
vald, Jõgevamaa Spordiliit
Kalju.

Voore noortekal ja Lohusuu
noortekal oli suurepärane võimalus osa saada seikluskasvatusest mille realiseerisime Otepää
seikluspargis.
Pühapäeva hommikul korjasime Jaanikaga Voorelt oma
noored kokku ja sõitsime Otepääle, suurem osa noortele oli
see esmakordne kogemus ja
nii mõnigi noor tuli kaasa koos
kõrguse kartuse kahtlusega.
Kohale jõudes meile selgitati
reegleid ja ohutusnõudeid, instruktorid olid Otepääl suurepärased, kannatlikud ja toetavad,
selle eest suured tänud neile.
Noortel oli võimalus ennast
proovile panna eriraskustega
radadel, mis oli suurepärane,
sest kes väsis ja enam ei jõudnud said varem lõpetada ning
seda võimalust ka väiksemad
noored kasutasid. Väga vahva
oli näha kuidas noored seda
päeva nautisid olenemata sellest et kui hakkasime pikniku
pidama hakkas taevast parajalt
kõvasti vihma kallama.
Kui olime lõpetanud ja juba
bussis istusime oli näha rahulolevaid nägusid, mis pani
ennastki tundma, et päev on
korda läinud.
Suured tänud Janika Altmäele ja noortele Voorelt kui ka Lohusuust, kes viitsisid pühapäeva
hommikul ennast kodudest ja
nuti seadmetest välja rebida
ning päeva nautima tulla.
Kuna kohtade arv üritusele
oli piiratud siis sel korral sai
tehtud registreerimine nii, et
kes ees see kaasas.
Tegevuste elluviimist toetas riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti
Noorsootöö Keskus. Tegevusi
rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning

Eesti Noorsootöö Keskuses
elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine”
kirjeldatud tegevuste raames.
Kaidi Forostovets
Lohusuu Vabaajakeskuse
Noortetuba
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Kasepääl algavad vee- ja
kanalisatsioonitorustike ehitustööd
Kasepääl hakkavad alates novembrikuust toimuma vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd
Kalda tänaval (lõigus Pioneeri tn
kuni Mustvee linn) ja Pioneeri
tänaval. Ehitustööde lõpptähtaeg on september 2019. a. Uute
torustike rajamisega seonduvalt
tekib paljudel kinnistutel võimalus liituda ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooniteenusega, mida
pakub AS Emajõe Veevärk (edaspidi: Emajõe Veevärk).
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumisleping on võimalik
sõlmida peale kinnistule liitumispunkti väljaehitamist, kuid
tarbimist on võimalik alustada
peale kõigi torustike valmimist
september 2019. a.
Kuidas ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniteenusega
liituda?
Kinnistuomanik saab täpsemad juhised liitumislepingu
sõlmimiseks meie kodulehelt
https://www.evv.ee/kliendile/
liitumine/ või võttes ühendust
telefoninumbril +372 731 1840.
Liitumistaotluse saab esitada
Emajõe Veevärgi kodulehelt
https://www.evv.ee/kliendile/
liitumine/.
Ehitustööde teostamise
kinnistul korraldab kinnistu omanik ja enne liitumislepingu sõlmimist ehitustöödega alustada ei või.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tänavatorustikud ehitab välja
Wesico Project OÜ, kes rajab

iga kinnistu piirini veetoru, mis
lõpeb maakraaniga, ja kanalisatsioonitoru, mis lõpeb otsakorgiga. Kõik kinnistu piiril või
tänavaalas asuvad maakraanid
ja kanalisatsiooni vaatluskaevud
kuuluvad AS-ile Emajõe Veevärk
ja ilma Emajõe Veevärgilt luba
küsimata neid avada või ükskõik
millisel muul moel kasutada
ei või.
Kinnistusiseste torustike rajamiseks tuleb esmalt sõlmida
Emajõe Veevärgiga liitumisleping ja seejärel korraldada
kinnistusiseste torustike ehitustööd. Kinnistusiseste torustike
valmimise järgselt tuleb Emajõe
Veevärgile esitada digitaalne
teostusjoonis. Teostusjoonise
esitamise vajadus on seadusest
tulenev nõue ja see ei sõltu toru
pikkusest. Teostusjoonise olemasolu tagab, et ka järeltulevad
põlvkonnad, kes torude ehitamist ei mäleta, saaksid hõlpsalt
kätte informatsiooni torude
paiknemise kohta.
Ühiskanalisatsiooniga liitumisel tuleb vanad kogumiskaevud
või septikud kanalisatsioonisüsteemist välja jätta ja likvideerida.
Nende süsteemi sissejätmisel
tuleb kinnistuomanikul neid
aeg-ajalt tühjendada, mis oleks
täiendav kulu lisaks kanalisatsiooniteenusele. Pealegi on reoveepuhasti protsesside paremaks
toimimiseks oluline, et kogu
reovesi jõuaks puhastini.
Teenuse tarbimine enne

liitumis- ja tarbimislepingu
sõlmimist ning teostusjooniste Emajõe Veevärgile
edastamist ei ole lubatud.
Kui kinnistul on ehitustööd
lõppenud ja teostusjoonis valmis, siis tuleb kinnistuomanikul
oma tarbimissoovist Emajõe
Veevärgile teada anda telefonil
+372 731 1840, mille järgselt
lepitakse omanikuga kokku
veearvesti paigaldamise aeg.
Arvesti peab asuma ruumis, mis
on ligipääsetav ja mille temperatuur on aastaringselt üle +4
C°. Liitumispunkti ja veearvestit
ühendaval torul ei tohi olla ühtki
hargnemist. Veearvesti kuulub
Emajõe Veevärgile ja see paigaldatakse tasuta.
Pärast veearvesti paigaldamist
tuleb kinnistuomanikul sõlmida
Emajõe Veevärgiga tarbimisleping, mille alusel saab kinnistu
omanikust Emajõe Veevärgi
klient, kellel on võimalik hakata
ettevõtte teenuseid kasutama.
Lepingut saab sõlmida Emajõe
Veevärgi kontoris kohapeal või
kui telefoni teel edastatakse
Emajõe Veevärgile kõik vajalikud
andmed, siis saadetakse leping
kinnistuomanikule allkirjastamiseks posti teel.
Tarbimislepingut ei saa sõlmida
varem kui kõik torustikud on
valmis ehitatud ja kasutusluba
väljastatud.
Kui palju Emajõe Veevärgi
teenusega liitumine ja selle
kasutamine maksma läheb?

Kinnistuomanik, kes soovib
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega liituda, peab ise
maksma ainult kinnistusiseste
ehitustööde eest. Veemõõdusõlme
väljaehitamine ja arvesti koos
paigaldusega on tulevasele kliendile tasuta. Eraldi liitumistasu
uutele liitujatele ei ole.
Paigaldatav veearvesti on
kaugloetav ja iga kuu tuleb
maksta reaalselt tarbitud teenuse, st üksnes arvesti mõõdetud
koguste eest. Mingisuguseid
püsimakseid sellele ei lisandu.
Täna kehtivad Emajõe Veevärgi piirkondades järgmised
hinnad (koos käibemaksuga):
Vesi: 1,463 €/m3
Kanalisatsiooniteenus:
1,850 €/m3
Kanalisatsiooniteenuse arvestus toimub veearvestit läbinud
vooluhulga järgi. Erandjuhul, kui
ühisveevärgiga liitumist ei soovita, tuleb kanalisatsiooniteenuse
mõõtmiseks paigaldada arvesti
oma kaevule. Sel juhul on nii
arvesti kui ka selle paigaldamine
tasuline. Kaugloetava arvesti
maksumus koos paigaldusega on
ligikaudu 100 €.
Ootame Teid meie vee- ning
kanalisatsiooniteenusega liituma!
AS Emajõe Veevärk
Sõbra 56 (kolmas korrus)
TARTU e-post: evv@evv.ee
telefon: +372 731 1840
www.evv.ee

Строительство водопроводных и
канализационных трубопроводов в Касепяэ
С ноября месяца в Касепяэ
начнется строительство водопроводного и канализационного
трубопроводов на улицах Калда
(на отрезке от ул. Пионеэри до
города Муствеэ) и Пионеэри.
Срок окончания строительных
работ – сентябрь 2019 г. В связи
со строительством новых трубопроводов на многих недвижимых
участках возникнет возможность
подключиться к услуге общего
водоснабжения и канализации,
которую оказывает AS Emajõe
Veevärk (далее Emajõe Veevärk).
Договор о подключении к
общей сети водоснабжения и
канализации можно заключить
после постройки на недвижимости пункта подключения, но
потребление можно будет начать
после завершения строительства
всех трубопроводов в сентябре
2019 г.
Как подключиться к сети
общего водоснабжения и канализации?
Более точные инструкции по
заключению договора о подключении собственник недвижимости узнает на нашей домашней
странице https://www.evv.ee/
kliendile/liitumine/ или, позвонив
по телефону +372 731 1840.
Ходатайство о подключении
(Liitumistaotlus) можно подать
на сайте Emajõe Veevärk: https://
www.evv.ee/kliendile/liitumine/.
Выполнение строительных
работ на недвижимости организует собственник недвижимости, и до заключения договора
о подключении начинать строительные работы нельзя.
Уличные трубопроводы общей
сети водоснабжения и канализации построит Wesico Project OÜ,
которое до границы каждого

участка проложит водопроводную трубу, которая заканчивается наземным водопроводным
вентилем, и канализационную
трубу с торцовой пробкой на
конце. Все водопроводные вентили и канализационные смотровые колодцы, находящиеся
на границе недвижимости или
в уличной зоне, принадлежат AS
Emajõe Veevärk, и без запроса
разрешения у Emajõe Veevärk
их открывать или использовать
любым иным способом нельзя.
Для сооружения трубопроводов в границах недвижимости
сначала следует с Emajõe Veevärk
заключить договор о подключении, а потом организовать
строительные работы трубопроводов в границах недвижимости. После строительства
трубопроводов на недвижимости нужно представить Emajõe
Veevärk исполнительный чертеж.
Представление исполнительного чертежа – проистекающее
из закона требование, и оно не
зависит от длины трубы. Наличие исполнительного чертежа
обеспечивает, что последующие
поколения, которые не помнят
строительства труб, легко смогут
получить информацию о месте
пролегания труб.
При подключении к сети общей канализации нужно исключить из системы канализации и
ликвидировать старые сборные
колодцы или септики. Если их
оставить в системе, то собственнику недвижимости придется их
время от времени опустошать,
что станет дополнительной тратой наряду с услугой канализации. Кроме того, для лучшего
функционирования процессов
очистной установки важно, что-

бы в очистную установку поступала вся сточная вода.
Потребление услуги до заключения договоров о подключении и потреблении и передачи
Emajõe Veevärk исполнительных чертежей не разрешается.
Если строительные работы на
недвижимом участке завершены,
и исполнительный чертеж готов,
то собственник недвижимости должен о своем пожелании
потреблять сообщить Emajõe
Veevärk по телефону +372 731
1840, после чего с собственником договорятся о времени
установки водомера.. Водомер
должен находится в помещении,
к которому имеется доступ, и
температура которого круглый
год превышает +4 C°. У трубы,
соединяющей пункт подключения и водомер, не должно быть
никаких ответвлений. Водомер
принадлежит Emajõe Veevärk, и
устанавливается он бесплатно.
После установки водомера собственнику недвижимости нужно
заключить с Emajõe Veevärk
договор о потреблении, на основании которого собственник
недвижимости становится клиентом Emajõe Veevärk, который
может начать потребление услуг
предприятия. Договор можно
заключить на месте, в конторе
Emajõe Veevärk, или, если по
телефону Emajõe Veevärk передадут все необходимые данные, то
договор собственнику недвижимости пришлют для подписания
по почте.
Договор о потреблении нельзя
заключить прежде, чем все трубопроводы будут проложены,
и разрешение на использование
выдано.
Во сколько обойдется под-

ключение к усл уге Emajõe
Veevärk и ее потребление?
Собственник недвижимости, желающий подключиться к
услуге общей сети водоснабжения и канализации, сам должен
оплатить только строительные
работы на своей недвижимости.
Строительство водоизмерительного узла и водомер с установкой
для будущего клиента бесплатны.
Отдельной платы за подключение у новых подключающихся
нет.
Устанавливаемый водомер
считывается удаленно, и каждый
месяц нужно будет платить за реально потребленную услугу, т.е.
только за измеренные счетчиком
объемы. Никаких постоянных
плат к этому не добавляется.
Сегодня в районах Emajõe
Veevärk действуют следующие
цены (с налогом с оборота):
Вода: 1,463 €/м3
Услуга канализации:
1,850 €/м3
Усл у г а кана лиз ации рассчитывается по объему воды,
прошедшему через водомер. В
исключительных случаях, если
подключиться к общей сети водоснабжения не желают, то для
измерения услуги канализации
нужно установить счетчик на
свой колодец. В таком случае и
счетчик, и его установка – платные услуги. Стоимость счетчика
удаленного считывания с установкой составляет порядка 100 €.
Ждем вашего подключения к
нашей услуге водоснабжения и
канализации!
AS Emajõe Veevärk
Sõbra 56 (третий этаж) TARTU
э-почта: evv@evv.ee
телефон: +372 731 1840
www.evv.ee

Nr 8 (8) Oktoober 2018

Meenutusi suvest
Lohusuu memmede tantsurühma Elame veel suvi möödus väga
tegusalt ja ootamatult kiiresti.
Kuna vald sai suuremaks, suurenes ka meie tantsurühm. Tantsime koos Avinurme eakatega.
Nüüd on võimalus põnevamaid
tantse õppida ja rohkem esineda.
Meid kutsuti esinema Avinurme Puiduaita Rootsi turistidele,
kes olid tulnud Eestisse, et tutvuda meie maa ja inimestega. Neid
huvitasid ka meie rahvariided.
Tantsisime kahel päeval ja esitasime kuus tantsu.
Esinesime veel Avinurme tünnilaadal, Lohusuu jaanitulel,
Kuremaal Memme-Taadi kevadpeol. Tänu meie õpetajatele Alli
Kaaramaale ja Maie Soosalule,
võeti meie esinemisi suure aplausiga vastu.
Konkursi korras õnnestus Lohusuu pensionäridel osa võtta filmi „Klassikokkutulek 3“ võtetest.
Olime vanadekodu elanikud, kes
toimetas igaüks oma asja. See oli
meile kõigile esmane kogemus
näha, kuidas filmi tehakse.
Pärisnäitlejad võtsid meid kui
võrdseid ja tegid tugeva aplausi.

Aitäh neile!
Oleme püüdnud osa võtta ka
nendest üritustest, mis toimuvad
meie lähikonnas. Alutaguse avastusretkete raames oli Lohusuus
Alen Veziko kontsert.
Vaatasime Avinurme Suveteatri etendust „Magus pudel“
Kauksi Puhkemaja õuel. Külastasime vastremonditud Iisaku
muuseumi, mis on kahest majast
koosnev, suur ja huvitav. Saime teada kohalikust ajaloost,
poluvernikutest ja kaasaegsest
moekunstist.
Lohusuu kalalaadal olid meie
pensionärid kalasupi konkursil
ainukesed osalejad. Konkursi
võitis Evi Gusseva.
Meie suvi lõppes Mustvee valla
II laulu- ja tantsupeoga ja eakate
päeva tähistamisega ansambli
Laine muusika saatel Mustvees.
Täname Mustvee Vallavalitsust, kes on meie tegemisi
toetanud ja meid transpordiga
abistanud.
Meile kõigile ilusat ja tegusat
sügist soovides Lohusuu memmede tantsurühm
„Elame veel“.

Kuidas algas sügis Kääpal?
Ikka peoga
23. septembril toimus Kääpal
sügispidu, mida vedas Kääpa
OTT. Nagu ikka sügisel, sadas ka
sel päeval vihma, aga oli ka päikest. Laat oli jaotatud nii välja kui
ka sisse ja midagi ei jäänud vihma
pärast tegemata. Kõik huvilised
said õppida professionaali käe all
kala fileerimist. Kohal oli ka ligi
meetri pikkune haug. Saal oli täis
erinevaid kauplejaid – toidukaup,
käsitöö, küünlad jne. Lavale oli
totograaf Lille Loo teinud väga
vahva fotostuudio, kus jooksid
ringi neli jänkut ja keda sai ka
pildile võtta. Kohvikus oli sügisemenüü: kõrvitsasupp, mais,
õunakook, astelpaju ja jõhvika
magustoidud.

Õunamahla voolas mahlapressist tänu Uugi talu peremehele
sadu liitreid ja paljud pered said
oma mahlavaru talveks nüüd
kätte. Kes oma õuntest, kes meie
varudest. Aitäh kõigile õunaaia
omanikele, kes meie õunavarusid aitasid täiendada.
Ja need meie õhtujuhid –
Mafalda ja Loreida! No lihtsalt
toredad! Käisid ringi, viskasid
nalja, tegid teatrit.
Kääpa OTT tänab kõiki osalejaid
ja peole kaasaaitajaid! Täname
meie toetajaid – Leader ja Jõgevamaa Koostöökoda, tänu kellele
saime peo teha just selliseks.
Järgmiste kohtumisteni!
Annika Oras

VALLAVOLIKOGUS JA VALLAVALITSUSES
Vallavolikogus
26. septembril
Istungist võttis osa 21 volikogu
liiget
Arvutid volikogu liikmetele
H. Soosaar – umbusalduse avaldus – Ljudmilla Smirnovale, alla
kirjutanud 12 volikogu liiget,
oktoobri istungil
Istungil päevakorras
• Mustvee valla üldplaneeringu
ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine,
ettekandja Reili Tooming tutvustas hetkeolukorda ja kehtivaid
planeeringuid. Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 21 volikogu
liiget
• Mustvee valla arengukava 2018 –
2030, ettekandja Katrin Rajamäe
andis ülevaate avalikest aruteludest, kirjalikest ettepanekutest,
muudatustest. Kirjalikud küsimused esitas U.Tross, otsus: vastu 1,
poolt 20
• Mustvee valla eelarvestrateegia
2018 -2022 I lugemine. A. Saarela jagas infot eelarvestrateegia
vastuvõtmise kohta. Lepiti kokku,
et eelarvestrateegia võetakse
vastu oktoobri korralisel istungil.
H.Viiberg – tutvustas eelarvestrateegiat. K. Rajamäe   lisas infot.
Küsimusi esitasid ja ettepanekuid
tegid: E. Tomson, T. Tomson, H.
Soosaar U. Tross, A. Rummel.
Toimub eelarvestrateegia avalik
väljapanek ja avalik arutelu.
• Otsuse poolt 19, vastu 0, erapooletuid 2
• Mustvee valla 2018. aasta II lisaeelarve kinnitamine ettekandjaks
H. Viiberg. Küsimused, ettepanekud, selgitused: T. Tomson,
U. Tross, A. Paas, E. Kurg M.
Kivimurd-Tarelkina
• Otsus võeti vastu: poolt 15, vastu
3, erapooletu 3
• Vallavalitsuse liikme ametist
vabastamine, ettekandja D. Utsar – Max Kaur peatas volikogus
tegevuse 3 kuuks, asemele asus
Riina Pajula, tagandades valitsuse
liikme kohalt
• Otsuse poolt 19, erapooletu 1, üks
ei hääletanud
• Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste eraldamise kord,
ettekandjaks K. Rajamäe, otsus
võeti vastu ühehäälselt
• Avinurme koolihoone refinantseerimine, infot jagas Heli Viiberg.
Informatsioon võeti teadmiseks
• Vastus Avinurme elanike pöördumisele arstiabi teemal – infot
jagas J. Morozov. Teemat on
arutatud sotsiaalkomisjonis. Avinurmes on võimalik kohandada
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ruumid perearsti vastuvõtuks.
Suurem probleem on arsti leidmine. E. Tomson soovitas teha koostööd naaber omavalitsustega.
Küsimusega tegeleb vallavalitsus.
Ülevaade majandusvaldkonna
analüüsist, A. Rummel. Küsimusi
esitasid ja ettepanekuid tegid U.
Tross, J. Morozov, H. Soosaar, T.
Tomson.
Arutelu Kalevipoja muuseumi
teemadel – J. Morozov ja Katrin
Rajamäe
Teenuskeskuste info – Lohusuu
Einar Hinno, Kasepää Julia Guz,
Voore-Kääpa Aare Uleksin
Vallavalitsuse info:
– vallavalitsuses päevakorral – J.
Morozov: JAEK-i tegevus, Jõgevamaa arengustrateegia, turvalisus
– maakondlik nõukogu, tasuta
ühistransport,
– Mustvee Tervisekeskuse finantseerimine ja ehituse kulgemine
– J. Morozov
– soojamajanduse teemad (komisjon, tingimused jne)-  E. Kurg
– läbirääkimiste seisust AS-iga
Emajõe Veevärk E. Kurg
– ülevaade valla eelarve seisust –
H. Viiberg

Vallavalitsuses 6. septembril
• Koduteenuse lõpetamine
• Hoolduse lõpetamine ja hooldajatoetuse mittemääramine
• Sotsiaaleluruumi üürilepingu
pikendamine
• Hooldaja määramine
• Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
• Koduteenuse osutamine
• Erandkorras jäätmevaldaja tähtajaline vabastamine korraldatud
jäätmeveost
• Nõusolek puude maha võtmiseks
• Kasutuslubade väljastamine –
Laura k/ü Ninasi küla üksikelamu; Tartu mnt 62c Kükita küla
rekonstrueeritud kauplusehoone
• Kinnisasjaga liitmiseks sobiva
iseseisva kasutusvõimaluseta maa
erastamine
• Mustvee vallas Kasepää külas
Tõnuvitsa ja Piitra katastriüksuste
detailplaneeringu lõpetamine
• Ehitiste teenindamiseks vajaliku
maa määramine ja maa ostueesõigusega erastamiseks nõusoleku
andmine
• Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks
• Hajaasustuse programmi taotluste rahastamine
• Munitsipaalruumi üürile andmine
• Lihtmenetlusega riigihanke „Avinurme soojusvõrgu torude uuendamine“ pakkumuste kvalifitsee-

rimine, vastavaks tunnistamine ja
eduka pakkumuse kinnitamine
• Informatsiooniks ja arutamiseks
Vallavalitsuses 13. septembril
• Hooldaja ja hooldajatoetuse mittemääramine
• Korteriomandi koormamine avalik-õigusliku reaalkoormatisega
riigi kasuks
• Ühismahuti kasutamine
• Katastriüksuse lähiaadressi muutmine
• Hooldekodu kohamaksu tasumine
• Mustvee valla arengukava 20182030 avaliku väljapaneku käigus
laekunud muudatusettepanekud
• Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste eraldamise kord
– volikogu eelnõu
• Lohusuu Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
• Munitsipaaleluruumi üürilepingu
pikendamine
• Sotsiaaleluruumi üürile andmine
• Arutamiseks ja informatsiooniks
Vallavalitsuses 20. septembril
• Mustvee Spordihoone juhataja
ametisse kinnitamine
• Ehituslubade väljastamine – Tartu
tn 7b Mustvee linn – olemasoleva
kaubahoone lammutamiseks, uue
ehitmaterjalide kaupluse ehitamiseks ja selle väliala piiramiseks
võrkaiaga; Paadenurme küla Kaitseliidu k/ü puurkaevu rajamiseks;
Vadi küla Mardi k/ü puurkaevu
rajamiseks; Avinurme alevik Lepa
tn 5 alajaama rekonstrueerimine
• Projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine
• Projekteerimistingimuste väljastamine
• Hinnapakkumuse kinnitamine
– Voore PK lasteaiaosa ümberehitamine

• Hooldajate ja hooldajatoetuste
määramine
• Tasuliste koduteenuste osutamine
• Eestkostetava osalemine üldhooldusteenuse kulude katmisel
• Kütteperioodi alustamine
• Hinnapakkumuse kinnitamine –
Tartu tn 28 katlamaja
• Hinnapakkumuse kinnitamine
– Avinurme Gümnaasiumi õpilasliinid
• Hinnapakkumuse kinnitamine
– lukusüsteemid vallavalitsuse
hoonetele
• Lähiaadressi muutmine
• Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine
• Kinnisasjaga liitmiseks sobiva
iseseisva kasutusvõimaluseta maa
erastamine
• Maa riigi omandisse jätmiseks
nõusoleku andmine, maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe
määramine
• Detailplaneeringute koostamise
lõpetamised
• Eelarvestrateegia
• Arutamiseks ja informatsiooniks
Vallavalitsuses 27. septembril
• Voore Põhikooli direktori ametisse kinnitamine
• Mustvee Lasteaia hoolekogu  
koosseisu kinnitamine
• Raha eraldamine reservfondist
• Mustvee valla eelarvestrateegia
avalikustamine ja avaliku arutelu
korraldamine
• Nägemist korrigeerivate abivahendite maksumuse hüvitamine
• Täisealise isiku hoolduse mittemääramine
• Tasulise koduteenuse osutamine
• Sotsiaaltoetus raske puudega
lapsele
• Arutamiseks ja informatsiooniks

Hajaasustuse programmist sai toetust
29 taotlust

Mustvee vald toetab sellel aastal 29 majapidamist, kes elavad
hajaasustusega piirkondades veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide
ja juurdepääsuteede rajamisel. Mustvee valla toetussumma on 2018. a
37 272 eurot. Sellele lisandub samas mahus riiklik toetus ehk kokku
toetatakse peresid 74 545 euroga. Taotlejate omaosalus on vähemalt
33% ehk kokku 37 948 eurot.
Valdkondade lõikes toetati kõige rohkem veesüsteemide rajamist
või rekonstrueerimist ehk kokku 13 taotlust toetussummas 33 693
eurot. Kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas sai rahastust 10 taotlust
summas 19 341 eurot ning juurdepääsuteede rajamiseks anti toetust
6 projektile summas 21 510 eurot.
Täpsem info Mustvee valla kodulehel:
mustveevald.kovtp.ee/hajaasustuse-programm.
Katrin Rajamäe, arendusnõunik

Üritused
11. oktoober – 8. november
21. oktoober kell 10.30 		Sügismatk

Voore

10.- 24. oktoober 		
				
12. oktoober kell 19.00 		
				

Kino maale filmifestival 		
Voore noortekas
Kohvik-Klubi Voore
aktiviseerimiskeskuses

16. oktoober kell 19.00 		
				
19. oktoober kell 19.00 		
				
23. oktoober kell 19.00 		
				
27. oktoober kell 19.00 		
			
7. november kell 19.00 		
				
				
8. november kell 19.00 		
		
		

Šõu kõverpeegli esinejatelt
Mustvee kultuurikeskuses
Kontsert „BALTIRAND“ 		
Mustvee kultuurikeskuses
Film „Ajutised raskused“ 		
Mustvee kultuurikeskuses
Peoõhtu
Mustvee kultuurikeskuses
Teatrietendus „Hotell 		
California“
Mustvee kultuurikeskuses
ansambel „Lõõtsavägilased“
Mustvee kultuurikeskuses

12. oktoober kell 10.30 		
				
				
12. oktoober kell 19.00 		
				
15. oktoober kell 18.00 		
				
				
				
01. november kell 19.00 		
			
				
				
10. november kell 20.00 		
				
				

Film lastele
„Veealune seiklus“
Kasepää rahvamajas
Film „Võta või jäta“
Kasepää rahvamajas
Kohtumine Peipsi
Toidutänava korraldajatega
(Peipsimaa Kogukonnaköök
MTÜ) Kasepää rahvamajas
Hingedepäeva kontsert: 		
Marek Sadam ja
Tõnu Laikre
Kasepää rahvamajas
Mardipäeva pidu, tantsuks
ansambel Talent
Kasepää rahvamajas

12.oktoober kell 19.00 		
				
08. november kell 19.00 		
				

Film „Võta või jäta“
Avinurme kultuurikeskuses
Teater „Aabitsa kukk“ 		
Avinurme kultuurikeskuses

Mustvee linn

Kasepää

Avinurme

Teade Mustvee valla üldplaneeringu
koostamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise koostamise algatamise kohta

Mustvee Vallavolikogu algatas 26.09.2018 otsusega nr 63
Mustvee valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise koostamise.
Üldplaneeringu eesmärk on ühtlustada Mustvee valla ruumilised
arengusuunad- ja põhimõtted ning kujundada Mustvee vallast
hästi funktsioneeriv elu- ja arenduskeskkond ning turismipiirkond.
Üldplaneering algatati planeerimisseaduse § 75 lõikes 1
sätestatud ülesannete lahendamiseks kogu valla territooriumil.
Üldplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Mustvee
valla veebilehel www.mustvee.ee ning tööpäevadel kl 8.00–16.00
Mustvee Vallavalitsuse majandusosakonnas, asukohaga Narva tn
16, Mustvee linn.

Teade detailplaneeringu koostamise
lõpetamise 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.
20.09.2018 korraldusega nr 2-3/444 on Mustvee Vallavalitsus
otsustanud lõpetada 2005. a Kalmakülas algatatud Keki, Vektami
ja Agro kinnistute detailplaneeringu koostamise, mille menetlus
algatamisotsusest kaugemale jõudnud ei ole ja mille koostamise vastu
puudub planeeringuala arendada soovinud isikul ja maaomanikul huvi.

MTÜde toetamine valla eelarvest
Mustvee valla eelarvest on võimalik kodanikeühendustel
taotleda toetust vallas kultuuri-, spordi- ja noorsootöö, sotsiaali
ning külaliikumise võimaluste laiendamiseks, kodaniku-algatusliku
tegevuse arendamiseks ning valla elanike koostöö soodustamiseks.
2019. a eelarvest toetuse taotlemiseks tuleb esitada Mustvee
Vallavalitsusele 1. novembriks 2018. a taotlus. Esmakordselt on
võimalik taotlus esitada e-keskkonna kaudu aadressil: mustvee.ee/
mtu-taotlus. Teine võimalus on saata taotlus digitaalselt allkirjastatuna
e-postile info@mustvee.ee või tuua paberkandjal vallavalitsusse või
teenuskeskusesse.
Ühenduste toetamise kord ja taotlusvorm on kättesaadavad
Mustvee valla kodulehel mustveevald.kovtp.ee
Täpsem info: Katrin Rajamäe,
e-post: katrin@mustvee.ee, tel 513 8333.
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Avame detsembris
uue kaupluse Mustvees
VÕTAME TÖÖLE:

VAHETUSVANEMA
VANEMTEENINDAJAID
KLIENDITEENINDAJAID
PAKUME SULLE
»asjalikku väljaõpet;
»korralikku palka + tulemustasu;
»firmasisest arenguvõimalust;
»meeldivat töökeskkonda.
LISAINFO
»Töövestlused toimuvad Mustvees oktoober/november;
»Töövestluse aeg lepitakse eelnevalt telefoniteel kokku;
»Sobivate kandidaatidega võetakse ühendust;
»Töökoht: Tähe 9, Mustvee.
Kandideerimiseks saada enda CV e-mailile personal@ogelektra.ee või
täida ankeet veebilehel www.grossitoidukaubad.ee.
Lisainfo: Toivo Murakas, personalijuht, tel 325 1410.

TEADE!
Kääpa OTT on talvisel ajal
NOVEMBER-MÄRTS
pühapäeviti kell 11-12

MÄLESTAME SEPTEMBRIS
LAHKUNUD VALLA ELANIKKE
VELJO PAAS
LINDA MÄND
LEENA OJA
KSENJA MOROZOVA
TIIU SOE

13.12.1944 – 31.08.2018
10.08.1922 – 06.09.2018
11.08.1932 – 27.09.2018
18.02.1936 – 21.09.2018
14.10.1946 – 14.09.2018

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

